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Når krigen er forbi 3 Ebba Torstenson Hent PDF Tredje og sidste del i romanserien om familien Bertrams
oplevelser i de sidste måneder af Anden Verdenskrig. Oplevelser, som viser sig at være skelsættende og ikke

mindst ødelæggende for de fire familiemedlemmer.

Når krigen er forbi - en serie om en familie i opbrud

Ebba Torstenson (f.1924) er en dansk forfatter, dramatiker, forlægger og journalist født i Mariager. Hun
debuterede i 1950 med romanen "To mennesker", og udgav de efterfølgende fire årtier 30 bøger, der tæller alt

fra romaner til noveller og digte, fra dramaer til essays og erindringer, foruden de artikler, hun skrev
sideløbende med sin forfatterpraksis. Kærligheden som et grundvilkår i tilværelsen er sammen med
skildringer af kvindelige eksistensproblemer omdrejningspunktet i en stor del af forfatterskabet.

Ebba Torstenson har modtaget blandt andet Statens Kunstfonds arbejdslegat og engangsydelse flere gange i
løbet af sit forfatterskab, ligesom hun i 1964 modtog Frøken Suhrs Forfatterlegat.
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