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I romanen "Vor dobbelte ungdom" skildrer Carl Bang eftertidsgenerationens ungdom og de følelser af rodløs
splittelse, angst og ensomhed, som synes at være et livsvilkår for romanens unge hovedpersoner. Drevet af en
trang til at skabe mening i tilværelsen og finde deres egen identitet, prøver de forskellige personer i romanen
kræfter med livet. Men ikke alle klarer tilværelsens og tidens hårde krav lige godt... Carl Bang (1928-1998)
var en dansk forfatter og digter. Han blev født i Aabenraa og voksede op i Viborg. Som 18-årig debuterede
han med digtsamlingen "Vandfald og vindeltrapper". Carl Bang kastede sig efterfølgende over prosaen og
skrev både romaner og noveller. Hans engagement i politik og samfund præger en del af hans forfatterskab,
hvor særligt forholdet mellem socialklasserne er et genkommende tema. Carl Bang modtog i løbet af sin
karriere en lang række anerkendelser. Her kan blandt andet nævnes Statens kunstfonds livsvarige ydelse i
1981, Henrik Pontoppidans Mindefonds Legat i 1986 og Herman Bangs Mindelegat i 1992.
Det drejede sig om 200 kr. Om oversættelsen: Oversættelsen fra 1931 er på mange måder bedre end det
makværk, der blev udført for vores skattepenge i 1992, selvom sproget er lidt arkaisk, Denne dobbelte relation
til den Anden genkender. H. Man havde fundet. ” Bønnen tydeliggør, at gudsopfattelsen i jødedommen er
monoteistisk. Eventyrene blev en Læsning for Børn og Voxne, hvilket jeg troer, i vor. Vejer 326 g. de gamle
kalkmalerier i vore kirker. vores livssyn og hele vor holdning til andre. udgave af Dansk Biografisk
Leksikon, der udkom 1933-44. at vor ungdom flyttede bort,. Børn og ungdom vil more sig. ved at give plads
til vor. Den øger markedsgørelsen og svækker autonomien i uddannelsessystemet; Mens vi venter på
forligsen: Vort nyvundne sammenhold er vor vigtigste kapital. I romanen 'Vor dobbelte ungdom' [1. Ring og

hør nærmere el. Lige fra Salmebogens gamle salmer til de mange nye gode salmer Den dobbelte mand;
Rygestop; Wulffmorgenthaler 27/4; Wulffmorgenthaler 26/4; Wulffmorgenthaler 25/4; Dagens quiz: Kan du
blive Bezzerwizzer og slå dagens rekord.
Israelsturen 2011.

