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Mens jeg husker det Ulrich Horst Petersen Hent PDF Forlaget skriver: De enkelte essays i Ulrich Horst
Petersens nye essaysamling Mens jeg husker dethar tiden tilfælles. De er alle skrevet, om ikke på samme tid,
så næsten: i en femårs periode fra 2001 til 2005. De handler også om tiden, den tid vi lever i og tiden som
historie, som årsag til forandring og dermed til at vi må spørge, hvad der er værd at huske, hvad der er

væsentligt og uvæsentligt: Vigtige spørgsmål til alle tider og især i en historieløs tid, der kan bilde sig ind, at
tiden er løbet fra dem.

Bogen indledes med en række korte nedtonede "glimt" af et opvækstmiljø for et halvt århundrede siden i en
forstad til København, og den slutter med en epilog, hvori forfatteren går tur i verdenshistorien ud mod en

åben fremtid. Imellem disse yderpunkter varieres tematikken i de forskellige essays. Statsministerens berømt-
berygtede tale om besættelsestiden, modstandskampen og samarbejdspolitikken analyseres, og der drages
sammenligninger fra Frankrig til den danske besættelsestid og det danske demokratis eksistenskamp i

provisorieårene efter 1864.

Ulrik Horst Petersen, født 1936, er fagligt set cand. jur., men han er også forfatter til romaner, essays og
erindringsbøger. Senest udkom "Forsøgets tid. Essays 1997-2000" samt "Adam Oehlenschläger. Et essay"
(2002). Ulrik Horst Petersen har modtaget flere priser for sine værker, bl.a. Georg Brandes-prisen, Chr.

Wilster-prisen og Drachmann-prisen.
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