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I kamp og kærlighed: Elna Hiort-Lorenzens dramatiske liv Ole Sohn Hent PDF Historien om Elna Hiort-
Lorenzen er historien om en af det 20. århundredes mest markante kvindeskikkelser i Danmark. Som ung
rejste Elna Hiort-Lorenzen til Chile. Den ekstreme fattigdom vakte hendes politiske bevidsthed, og ved

hjemkomsten til Danmark meldte hun sig ind i DKP (Danmarks Kommunistiske Parti).

Under nazismens fremmarch i 1930'erne arbejdede Elna Hiort-Lorenzen aktivt for at stoppe dens udbredelse i
Danmark, og under krigen tog hun del i det livsfarlige modstandsarbejde.

Alt dette gjorde Erna Hort-Lorenzen med fortvivlelsen og sorgen som følgesvende, for da hun og hendes
mand, Arne Munch-Petersen, i 1937 besøgte Sovjet, blev han arresteret af Stalins håndlangere og forsvandt.

"I kamp og kærlighed" beretter politiker og forfatter Ole Sohn om en kvinde, der mødte umådelig stor
modstand i livet, men som altid formåede at rejse sig op og tage kampen op mod uretfærdigheden.

Ole Sohn (f. 1954) er en dansk forfatter og politiker. Ole Sohn har i sin politiske karriere været tilknyttet SiD,
DKP, Enhedslisten, SF og Folkebevægelsen mod EU. Sideløbende med sit politiske arbejde, har Ole Sohn
skrevet en lang række bøger. Blandet andet kan nævnes "Der var bud efter dem: Fire skæbneberetninger fra
30'ernes revolutionære miljø" (1994) "Her kommer fra dybet den mærke armé" (1995), "Gustav Munch-

Petersen og den spanske borgerskrig" (2007) og "Frihedens port" (2013).
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