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VORES VEJ Klaus Møller Hent PDF Vores vej er en roman om Svend og Irene, et ungt par i 1960’erne og
70’erne.

Et par, som tidligt bliver gravide, og som sammen prøver at finde deres ståsted mellem forældrenes
efterkrigsgeneration og de mange nye muligheder og ideer i 60’ernes København.

Det er historien om Irene og Svend, der er unge i 1968, men som ikke bliver 68’ere. De bliver i stedet en del
af den store middelklasse, der bærer Danmark fremad og ind i den digitale tidsalder.

Svend følges på hans færd ad sin egen vej, før han til sidst slår ind på den fælles vej.

Det er en smuk almenmenneskelig historie om det at blive voksen og de kompromisser, der må indgås mellem
egne drømme og omverdenens krav.

Vores vej giver et overbevisende og nuanceret billede af den tid, den skildrer.

Uddrag af bogen

Og jeg finder svar, når jeg stiller mig ind midt på scenegulvet og tager del i livet, tager del i samtalen.

Kulisserne har far og mor skabt. De har på deres måde sat grænser og begrænsninger for mig. Der var
ensrettede magtrelationer hjemme hos os. De gik fra far til mor til os tre drenge.

Men nu er jeg klar til at være mig selv. Være mig, Svend. Klar til selv at flytte grænserne langt ud i
horisonten. Den mulighed skulle jeg have haft, fra jeg var en lille dreng, for jeg skal snart komme til ved

selvsyn at erfare, at et menneske fra begyndelsen er helt sin egen.

Irene har længe været i gang med at skabe sit liv.

Om forfatteren

Klaus Møller er født i 1950 i Næstved og opvokset i Tårnby på Amager. Har boet og arbejdet i Grønland i en
længere årrække. Blandt andet på Disko og i Nuuk. Har tidligere udgivet digtsamlingen Tumit – Spor i mig af

Grønland (2016).
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