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Skiftespor Klaus Rifbjerg Hent PDF Tiden er 1939, stedet er København, personerne er den midaldrende
englænder George Taylor, der i mange år har boet i Tyskland, hans 18-årige elsker Erich og Georges ven,

englænderen William, der støder til parret, da de har boet et par måneder på Østerbro.

George og Erich er flygtet fra et nazityskland, der afskyr homoseksuelle, og som oven i købet truer med at
indrullere Erich i hæren. De rejser eller nærmest flygter til det bornerte og småborgerlige, men politisk mere
fredsommelige Danmark, hvor de lejer et værelse hos familien Christensen. Værtsparret får hurtigt færten af
forholdets karakter, og det bekræftes, da fruen åbner døren til badeværelset og finder de to nøgne mænd i en
hed omfavnelse. I første omgang bruger hun afsløringen til at presse huslejen i vejret, men da Erich også

forlyster sig med datteren i huset, bliver de to mænd smidt ud.

Efter et par måneder begynder George at kede sig gudsjammerligt, også over Erich, der er gudesmuk og
liderlig, men intellektuelt u(ud)dannet. George, der har udgivet en enkelt bog og gerne vil være

fuldtidsforfatter, beder vennen William, der er jævnaldrende og langt mere intellektuelt stimulerende, om at
komme, og det ender med, at de to sejler til USA, bort fra kedsomheden og det stadig mere politisk-betændte

Europa.

 

 

Tiden er 1939, stedet er København, personerne er den midaldrende
englænder George Taylor, der i mange år har boet i Tyskland, hans
18-årige elsker Erich og Georges ven, englænderen William, der
støder til parret, da de har boet et par måneder på Østerbro.

George og Erich er flygtet fra et nazityskland, der afskyr
homoseksuelle, og som oven i købet truer med at indrullere Erich i

hæren. De rejser eller nærmest flygter til det bornerte og
småborgerlige, men politisk mere fredsommelige Danmark, hvor de
lejer et værelse hos familien Christensen. Værtsparret får hurtigt

færten af forholdets karakter, og det bekræftes, da fruen åbner døren
til badeværelset og finder de to nøgne mænd i en hed omfavnelse. I
første omgang bruger hun afsløringen til at presse huslejen i vejret,
men da Erich også forlyster sig med datteren i huset, bliver de to

mænd smidt ud.

Efter et par måneder begynder George at kede sig gudsjammerligt,
også over Erich, der er gudesmuk og liderlig, men intellektuelt

u(ud)dannet. George, der har udgivet en enkelt bog og gerne vil være
fuldtidsforfatter, beder vennen William, der er jævnaldrende og langt
mere intellektuelt stimulerende, om at komme, og det ender med, at

de to sejler til USA, bort fra kedsomheden og det stadig mere
politisk-betændte Europa.
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