PR ESSEME DDE LE LS E
4. spril 2016

Finn Søeborg 100 år
Den 13. april 2016 ville Finn Søeborg være blevet 100 år. Det fejrer Haase
Forlag ved at udsende trebindsværket Samlede Søeborg. Romaner 1-3
indholdende samtlige forfatterens ni romaner. De tre bind sælges samlet og
udkommer den 11. april 2016.
Det mest overraskende ved at læse Søeborg i 2016 er, at intet er forandret i
den danske nationalkarakter og almindelige menneskers kamp for at bevare
det, de kender. Som dengang tager mange stadig helst imod flygtninge, hvis
det gavner dem selv (tema i romanen Med åbne arme). Og kampen mod
udenlandske kapitalkæder, uforståelige statslige og kommunale beslutninger

FINN SØEBORG (1916-1992) er

er temaet i flere romaner. Hvis man vil forstå dagens Danmark, er det stadig

en af efterkrigstidens mest læste

en gave at have Søeborg med i bagagen.

forfattere. Få har med så enkle
virkemidler formået at beskrive

Som en yderligere markering af den runde dag udkommer romanerne i løbet
af året som lydbøger, alle indlæst af Tommy Kenter.
Tommy Kenter er en af landets mest dedikerede Søeborg-fans og stiller sig
gerne til rådighed for evt. interviews om Søeborgs betydning både dengang
og i dag.

den danske folkesjæl på godt og
ondt og samtidig fået sine læsere
til at skraldgrine. Søeborgs historier handler om helt almindelige
menneskers genkendelige hverdagsglæder og -problemer tilsat
en passende mængde absurd

Vedlagt anmelder-/ orienteringseksemplar. Yderligere oplysninger:
Michael Haase, mh@haase.dk/tlf. 3314 4175.

komik. Det er danmarkshistorie i
litteraturform, og det er hylende
morsomt, når det da ikke er
tåkrummende tragisk. Herhjemme er Søeborgs bøger hidtil
trykt i 850.000 eksemplarer, de
er oversat til adskillige sprog, og
enkelte er filmatiseret.
Forfatterfoto, forsider m.m. kan
hentes fra haase.dk

Finn Søeborg:
Samlede Søborg. Romaner 1-3
I alt 1554 sider
350 kr. inkl. moms (vejl.)
Udkommer 11. april 2016
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