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De befriede Ole Hyltoft Hent PDF "De befriede" fortæller historien om 1960'ernes optimistiske og
frihedskrævende ungdomsgeneration, der satte den politiske dagsorden i Danmark.

Romanen fortæller om to episoder og følger en gruppe unge, der påvirket af tidens ånd og arven fra
efterkrigstiden og deltagere under både besættelsen og ungdomsoprøret.

Den danske forfatter og samfundsdebattør Ole Hyltoft (f. 1935) er forfatter til omkring 25 værker. Hyltoft
udgav sin første bog "Tør du være fri?" i 1968 og debuterede som skønlitterær forfatter med den erotiske
krimiroman "Hvis lille pige er du?" i 1970. Siden har Ole Hyltoft udgivet både romaner, noveller, digte og
skrevet kronikker, artikler og anmeldelser for Berlingske og Politiken. Ud over sine skønlitterære udgivelser
har Ole Hyltoft i størstedelen af sit liv deltaget aktivt som samfundsdebattør. Han var i 49 år medlem af

Socialdemokratiet, indtil han i 2009 meldte sig ind i Dansk Folkeparti.

"De befriede" og "De besejrede" er bindene i Ole Hyltofts todelte serie om Danmark i 1960'erne og fremefter.
I første bind fortælles om en gruppe unge, som var en del af 1960'erne ungdomsoprør, og i andet bind

fortælles om, hvad der er sket med denne gruppe, efter de blev voksne og fik børn.
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