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Ikke to i én stol Lone Diana J\u00f8rgensen Hent PDF "Så fortalte min far om dengang, han sejlede med

sejlskib på de syv Verdenshave. Han fortalte om slubberterne i New York, som sejlede søfolkene ind til kajen
fra de store skibe for 1$, men som så skulle have 10$ for at for at sejle dem tilbage igen. Og han fortalte om
dengang, de lå underdrejet ud for Cap Horn og måtte leve af beskøjtere, for ikke at tale om dengang han sad
fast mellem isbjerge ved Grønland." I "Ikke to i én stol!" fortæller Lone Diana Jørgensen ikke bare om sin
egen barndom på Nørrebro i 1950‘erne, men også om sin fars mange eventyr på de syv Verdenshave under
fjerne himmelstrøg, mens kolonitiden ebbede ud. Den danske forfatter Lone Diana Jørgensen (f. 1947) har
blandt andet skrevet en lang række ungdomsbøger. Hun er cand.mag. i dansk og teatervidenskab og var i en

længere årrække klummeskribent i Berlingske Tidende. Lone Diana Jørgensen debuterede i 1985 med
erindringsromanen "Ikke to i én stol! – En personlig beretning om min ufuldstændige barndom". "Lone Diana
Jørgensen har fanget sin tid på kornet, og genudgivet den så den har fået varig kulturel værdi, næsten som

f.eks. Andersen-Nexøs bøder om sin barndom." - Sjællands Tidende

 

"Så fortalte min far om dengang, han sejlede med sejlskib på de syv
Verdenshave. Han fortalte om slubberterne i New York, som sejlede
søfolkene ind til kajen fra de store skibe for 1$, men som så skulle
have 10$ for at for at sejle dem tilbage igen. Og han fortalte om
dengang, de lå underdrejet ud for Cap Horn og måtte leve af

beskøjtere, for ikke at tale om dengang han sad fast mellem isbjerge
ved Grønland." I "Ikke to i én stol!" fortæller Lone Diana Jørgensen
ikke bare om sin egen barndom på Nørrebro i 1950‘erne, men også
om sin fars mange eventyr på de syv Verdenshave under fjerne
himmelstrøg, mens kolonitiden ebbede ud. Den danske forfatter
Lone Diana Jørgensen (f. 1947) har blandt andet skrevet en lang

række ungdomsbøger. Hun er cand.mag. i dansk og teatervidenskab
og var i en længere årrække klummeskribent i Berlingske Tidende.
Lone Diana Jørgensen debuterede i 1985 med erindringsromanen
"Ikke to i én stol! – En personlig beretning om min ufuldstændige



barndom". "Lone Diana Jørgensen har fanget sin tid på kornet, og
genudgivet den så den har fået varig kulturel værdi, næsten som

f.eks. Andersen-Nexøs bøder om sin barndom." - Sjællands Tidende
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