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I baronens seng Erik Nørgaard Hent PDF "I baronens seng" er anden del af Erik Nørgaards selvbiografi. Det
er ganske uventet, da den unge mand fra et arbejderkvarter i Aalborg bliver redaktør på en radikal avis i

Viborg. I starten er det kun trivielle småhistorier, som den ambitiøse ildsjæl får lov at skrive om, men efter et
stykke tid drages han ind i en spektakulær sag om en af Viborgs prominente borgere, som anklages for at have

været stikker under besættelsen. Det er sådan, Erik Nørgaard selv bliver indført i Viborgs kulturelle
undergrund, hvor hans digterdrømme lige så stille spirer frem. "I baronens seng" fortæller endvidere om

rejsen til København og Gøteborg og om en ny kærlighedsaffære, der ikke just ender som håbet ...

Den danske journalist og forfatter Erik Nørgaard Lykke (1929-2013) skrev blandt andet for Information og
Politiken. Erik Nørgaard vandt flere priser, herunder Cavlingprisen og PH-prisen, for sin undersøgende

journalistik, der stillede skarpt på vilkårene for nogle af landets dårligst stillede. Som forfatter udgav Erik
Nørgaard over 50 bøger inden for genrerne skønlitteratur, erindringer, faglitteratur, reportage og historie.
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