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Dødsdrift Gynther Hansen Hent PDF I den nazistiske ideologi findes en splittelse mellem sind og natur. Den
splittelse føler også Pastor Lorens i 1933. Han er præst for den tyske menighed i en lille landsby uden for

Aabenraa samt formand for det tyske mindretals vælgerforening i Sønderjylland.

Gynther Hansens roman "Dødsdrift" er fortællingen om en fører, der ikke aner, hvor han skal føre sig selv
eller folket hen. Det er en roman om en mand, der nærer stor sympati for nazismen – men som samtidig

bringes til randen af sindssyge på grund af den splittelse, som ideologien rummer.

Gynther Hansen (1930-2014) voksede op i en tysksindet familie i Varnæs nær Aabenraa i Sønderjylland. Op
til og under Anden Verdenskrig sympatiserede hans far og storebror med Hitler og nazismen, mens Gynther

Hansen selv valgte danskheden, og denne splittelse kom til at fylde meget i det senere forfatterskab.
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