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Bogen er en beretning om min Far – Egon Bork – en fantastisk mand. Han var højt begavet, han udnyttede
sine evner til fulde, han udviklede sig hele livet. Et mere virksomt og energisk og udadvendt menneske kan

nok ikke findes. Nysgerrig og åben og kreativ og praktisk.

I mere end 50 år redigerede han Gyldendals dansk-tyske og tysk-danske ordbøger. Han grundlagde en
verdensomspændende tysklærerforening og var dens første formand. Han var pioner på mange områder og

opnåede mange store ting, i Danmark og i udlandet. Han efterlod sig bøger og organisationer, der stadig lever
i bedste velgående nu snart tre årtier efter hans død.

Min Fars store drøm var at bygge bro mellem Vest og Øst i en tid, hvor de to parter stod fjendtligt over for
hinanden. Med sin store ildhu og entusiasme lykkedes det for ham. Han fik folk til at tale sammen og arbejde

sammen. Han brød koden.

Men hans egen far, Hans Bork, og hans farfar, Søren Bork, måtte opgive deres livs store drømme. Begge led
nederlag og måtte trække sig ind i sig selv, dybt sårede. Far var stærkt præget af deres skæbne, og derfor

begynder beretningen om Far, Egon Bork, om de to, Søren og Hans.

Søren Hansen Bork, landsbyskoledegn i Nordslesvig, 1841-1891

Hans Sørensen Bork, opfinder på Nørrebro, 1872-1945

Egon Bork, sprogmand i Danmark og verden, 1902-1989
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