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Rejse tilbage Peder Hove Hent PDF Peder Hove tager os med på en rejse tilbage i tiden, til et

postkommunistisk Polen og til de falmede rester af den fangelejr, hvor den danske flyver Jørgen Thalbitzer i
1942-43 var interneret som ”engelsk” RAF-officer. Sammen med 34 andre krigsfanger flygtede Jørgen
Thalbitzer fra lejren gennem en møjsommeligt gravet tunnel og nåede gennem Polen og Nordtyskland til
Danmark i sit forsøg på at nå tilbage til England. Af de 35 fanger er det kun Jørgen Thalbitzer og en

flugtkammerat, der undgår at blive taget af tyskerne igen, men flugten ender alligevel ulykkeligt, også for
dem. "Rejse tilbage" udkom første gang i 1997 og er en opfølger til romanen "Den lange vej", som også
foreligger som e-bog. Om forfatteren: Peder Hove er født i 1939 i Boddum, Thy. Jagerpilot i det danske

flyvevåben 1957-64. Læreruddannet. Forfatterskabet består af ca. 25 titler, bl.a. gennembrudsromanen ”En
dag i marts” (1988), om Shellhusbombardementet i 1945.

 

Peder Hove tager os med på en rejse tilbage i tiden, til et
postkommunistisk Polen og til de falmede rester af den fangelejr,
hvor den danske flyver Jørgen Thalbitzer i 1942-43 var interneret
som ”engelsk” RAF-officer. Sammen med 34 andre krigsfanger
flygtede Jørgen Thalbitzer fra lejren gennem en møjsommeligt

gravet tunnel og nåede gennem Polen og Nordtyskland til Danmark i
sit forsøg på at nå tilbage til England. Af de 35 fanger er det kun
Jørgen Thalbitzer og en flugtkammerat, der undgår at blive taget af
tyskerne igen, men flugten ender alligevel ulykkeligt, også for dem.

"Rejse tilbage" udkom første gang i 1997 og er en opfølger til
romanen "Den lange vej", som også foreligger som e-bog. Om

forfatteren: Peder Hove er født i 1939 i Boddum, Thy. Jagerpilot i
det danske flyvevåben 1957-64. Læreruddannet. Forfatterskabet
består af ca. 25 titler, bl.a. gennembrudsromanen ”En dag i marts”



(1988), om Shellhusbombardementet i 1945.
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