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Erindringsbog giver nyt indblik i Ørkenkrigen
Spor i sandet er en personlig fortælling om Maureen
Bjørns hæsblæsende liv, som har været præget af kærlighed i krig og fred. Allerede i Maureens ungdom blev
hun vant til livet som kosmopolit, da familien rejste i
over halvdelen af verden og boede i Egypten og Sydafrika. Efter hendes opvækst i Cairo opfyldte hun sit brændende ønske om at blive journalist, da hun blev ansat
hos The Egyptian Mail, hvor hun arbejdede under Ørkenkrigen. Hun fortsatte sit arbejde som journalist i 1944 og
meldte sig hos de allierede styrker i Rom som krigskorrespondent i hærens regi.

Det er de færreste, der kan fortælle historier som Maureen
Bjørn. Hun skriver engageret om sine usædvanlige oplevelser, og hendes livlige fortællestil og professionelle erfaring som journalist gør, at man føler sig draget ind i
historien. Selvom hun har været ude for mange hærdende oplevelser, har Maureen
Bjørn altid bevaret sin positive ind stilling: ”Jeg har navigeret igennem livets turbulente farvand uden at få alt for mange skrammer,” udtaler hun. ”Et lyst livssyn, et godt
helbred og en god portion humoristisk sans gør meget til at overkomme de forhindringer, der ikke kan undgås undervejs i et livsforløb.”
Spor i sandet er en livlig fortælling om en ekstraordinær kvinde, der oplevede krigen på tæt hold i en af de mest turbulente kampe: Ørkenkrigen. Hendes barndom og
ungdom i Cairo og Cape Town er også rigt illustreret gennem fotografier af hende og
hendes familie, og hele hendes liv er farverigt beskrevet med talrige anekdoter.
Maureens mange rejser i Mellemøsten, Europa og USA er også skildret i hendes
erindringer såvel som hendes hjemkomst til Danmark og mødet med hendes mand,
den kendte arkitekt Acton Bjørn fra firmaet Bernadotte og Bjørn. Sammen tog de på
mange spændende rejser og deltog i en stor del af datidens selskabsliv i Danmark.
Maureen Bjørn har arbejdet som journalist hos United Press og The Egyptian Mail,
senere som civil i de allierede styrker og hos det engelske militær i Dagmarhus og til
sidst for Verdenssundhedsorganisationen, WHO.
Spor i sandet udkommer på Skriveforlaget den 30. oktober. Maureen Bjørn giver gerne interview og kan kontaktes på telefon 33134545 eller e-mail maureenbjorn@gmail.com
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