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Klassen Jørgen Thorgaard Hent PDF "Klassen" er en roman om en stræber. Tage hedder den fattige
vestkystdreng, der møder sine mere privilegerede gymnasiekammerater med en stadig følelse af

underlegenhed, men også med en enorm trang til at lære alt det at kende, som andre har fået med sig
hjemmefra: klassisk musik, videnskab, poesi, og den selvfølgelige, indre sikkerhed det giver at have penge i

ryggen.

Jørgen Thorgaard (1939-1992) var forfatter, teolog, foredragsholder og TV-vært. Fra 1965 til 1979 var han
sognepræst ved Osted Kirke, men han måtte ofte tage orlov for også at passe sit job i Danmarks Radio. Som
forfatter har Jørgen Thorgaard især skrevet romaner og krimier, men han har også bidraget til bøger om

religion og dansk politik.

"Jørgen Thorgaard fortsætter på udmærket vis den tradition, som ‘Det forsømte forår‘ og ‘Den kroniske
uskyld‘ har skabt." – Hella Sylvest, IBC

"Gennem skildringen af det indbyrdes forhold mellem seks af eleverne i 1. G får Jørgen Thorgaard meget af
tiden og stemningen med i sin bredt anlagte – og bredt fortalte – historie… Jørgen Thorgaard har igen begået

en gedigen roman." – Rolf Dorset, Fyens Tidende

"Den er bestandigt underholdende, et manende og morsomt minde om dengang i 50‘erne, da verden endnu
måtte være ung." – Hans Andersen, Jyllands-Posten

"Klassen" er første bind i Jørgen Thorgaards stort anlagte romanserie om en gruppe vestjyske gymnasievenner
med vidt forskellig baggrund. Vi følger dem fra 1. G i 1950‘erne til de er blevet midaldrende og får undervejs

et indblik i deres personlige liv og den samfundsmæssige udvikling.
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