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andre mennesker, andre skæbner. "Goddag, det var angående det værelse, som De havde annonceret." Stor,

tyk og svedende stod manden i sin dør og klædte Solvej af med øjnene, syntes jeg." 21-årige Torben drømmer
om at flytte sammen med Solvej, men i 1955 er arbejdsløsheden høj og lønnen lav. Han må tage til takke med
et medhjælperjob i en grønthandel, men drømmene går langt videre end det. John Nehm (f. 1934) debuterede
som forfatter i 1975. Han har siden skrevet en lang række romaner, noveller, digte, børne- og ungdomsbøger
samt skuespil, primært inden for den socialrealistiske genre. Romanerne "Man går ind ad en port" og "Ståsted
søges" dannede grundlag for Morten Arnfreds film "Johnny Larsen", og romanen "De frigjorte" blev i 1993

filmatiseret af Erik Clausen.

 

"En ny opgang. Nye dufte og andre streger og ridser i vægge og
karme, andre mennesker, andre skæbner. "Goddag, det var angående
det værelse, som De havde annonceret." Stor, tyk og svedende stod
manden i sin dør og klædte Solvej af med øjnene, syntes jeg." 21-
årige Torben drømmer om at flytte sammen med Solvej, men i 1955
er arbejdsløsheden høj og lønnen lav. Han må tage til takke med et
medhjælperjob i en grønthandel, men drømmene går langt videre end
det. John Nehm (f. 1934) debuterede som forfatter i 1975. Han har
siden skrevet en lang række romaner, noveller, digte, børne- og

ungdomsbøger samt skuespil, primært inden for den socialrealistiske
genre. Romanerne "Man går ind ad en port" og "Ståsted søges"
dannede grundlag for Morten Arnfreds film "Johnny Larsen", og
romanen "De frigjorte" blev i 1993 filmatiseret af Erik Clausen.
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