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Kurland Simon Kurland Hent PDF Forlaget skriver: Kurland. En jødisk sportsmand i krigs- og efterkrigstid
giver et levende og vedkommende billede af en jødisk families liv fra 30´erne ind i besættelses- og

efterkrigstid. Der er tale om en dramatisk og atmosfæremættet skildring af en families liv i skismaet mellem
dansk og jødisk baggrund.

Det, der gør familien unik, er ikke mindst brødrene Kurlands store evner for og engagement i brydesporten.
Forfatteren er ikke kun selv mesterbryder, men også lillebror til mellemkrigstidens store danske brydenavn,

Abraham Kurland, der bl.a. vandt sølvmedalje ved OL i 1932.

Kurland-familiens historie er overordnet en fortælling om en vellykket jødisk integrationsproces i Danmark.
Bogen er rigt facetteret ved ud over integrations- og idrætshistorien at kaste kulturhistoriske sideblik på

militærtjeneste, skolesystem og dansk salgsvirksomhed og håndværk i en lavmekaniseret tid, der fører os fra
rationering og varemangel under besættelsen til 50´ernes velstandsstigning, alt sammen udtrykt gennem et

enkelt menneskes fascinerende livshistorie.
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