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BARNDOMMENS ÅG Anne L\u00fctzh\u00f6ft Hent PDF Søren er født i 1932. På grund af manglende
omsorg fra sine forældres side gennemgår han en traumatisk barndom, der blandt andet medfører, at han
bliver anbragt på en af den tids allerhårdeste opdragelsesanstalter. Han forelsker sig ret jævnligt i kvinder
meget ældre end ham selv, men ender alligevel i først fængsel og senere sømandskab. På grund af ulykkelig
kærlighed lader han sig indrullere i Fremmedlegionen, hvor han som menig legionær bliver udstationeret i
Nordafrika. Efter tiden i Fremmedlegionen føler han mod på livet og opsøger igen kærligheden - men atter
står der et nederlag og venter på ham forude. Om forfatteren: Anne Lützhöft er født i 1951. Få dage gammel

bliver hun overført til Grimstrup Spædbørnehjem ved Næstved. To år gammel bliver hun anbragt på
Boeslunde Børnehjem ved Skælskør og, som knap sekstenårig forlader hun børnehjemmet for at tiltræde en
bankelevstilling i Slagelse. I 1972 f lytter Anne Lützhöft til Århus, hvor hun senere bliver gift med Børge

Jensen. Sammen får de tre sønner. Hun bliver student fra Århus Statsgymnasium i 1975, og begynder at læse
Matematik og Datalogi på Århus Universitet. Senere ændrer hun studieretning og tager HA og HD på
Handelshøjskolen i Århus. Efter HD påbegynder Anne Lützhöft uddannelsen til lærer på Marselisborg

Seminarium i 1980, da hendes barndomsdrøm er at blive folkeskolelærer. Hun opnår dog ikke at færdiggøre
læreruddannelsen, fordi hun bliver ramt af en hjerneblødning/aneurysmeblødning. Efter mange års

genoptræning skriver Anne Lützhöft bogen "På skyggesiden" og får den udgivet ved Aschehougs Forlag.
Senere følger bog på bog, efterhånden som hun lægger tiden og hjerneblødningen bag sig. De seneste mange
år har Anne Lützhöft sammen med overlæge Dr. med Ole Helmig og lektør og bibliotekar Vibeke Kjær været

visitatorer for Ebeltoft Antologiforening. 219 sider med blødt omslag m/flapper.
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