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Grænsegænger Birte Blønd Hent PDF Grænsegænger handler om Maria og hendes opvækst i Gråsten før,
under og efter 2. verdenskrig. Det er en roman om at finde sig selv, finde kærlighed og en slags identitet

mellem det danske og det tyske.

Marias opvækst i det danske grænseland er præget af hendes rasende opposition til forældrene, præget af
faderens glødende antinazisme og moderens nære tilknytning til sin tyske slægt

Birte Blønds romantrilogi om Maria og hendes liv før, under og efter anden verdenskrig. Med Maria i
centrum følger vi Danmarks udvikling i nogle af de mest skelsættende årtier i det 20. århundrede, hvor
modstandskamp og rationeringsmærker efterfølges af nyt håb for fremtiden går hånd i hånd med nye

udfordringer og problemstillinger.

Birte Blønd (1932 - 2018) var en dansk digter, forfatter og cand.phil i tysk. Derudover havde hun en
baggrund som folkeskolelærer og lægesekretær. og lærer i kreativ skrivning.

Birte Blønd udgav blandt andet romanerne "Grænsegænger" (2001), "Skillelinjer" (2004) og "Dansen kan
begynde" (2006).
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