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Hos os derhjemme i de gode gamle dage Hans Fallada Hent PDF Den tyske forfatter Hans Falladas barndoms-

og ungdomserindringer fra det 20. århundredes begyndelse i Berlin. Den tyske forfatter Hans Fallada
(egentlig Rudolf Wilhelm Friedrich Ditzen – 1893-1947) skrev en række politisk-sociale romaner, der kredser
om arbejderliv og småborgerlighed i 1930‘ernes storbymiljø. Navnet Hans Fallada er et forfatterpseudonym
dannet af to karakterer fra brødrene Grimms eventyr. Hans gennembrud kom med romanen "Lille mand, hvad
nu?" fra 1932, og hans bøger er oversat til flere sprog. "En bog af oplagt kvalitet, ikke sjælden eller udsøgt,
men fyndig og drastisk. Den er fyrig, klar i følelsen, strålende i humøret. Og fuld af løgn. Utvivlsomt! Fallada
forventer selv, at hans nærmeste vil protestere mod beskrivelserne. Men han slår ikke af på sine overdrivelser,

og man ville ikke undvære dem. Bogen er subjektivt sand og giver den fortrinligste skildring både af en
undergået verden med ubestikkelig, høj moral og fnysende bornerthed, og af en forfatter, der blev som han
blev under indflydelse af og gennem striden mod denne verden." – Professor Hans Brix "Langt bedre end

hans sidste romaner. I sin erindringsbog viser han sig atter som en charmerende fortæller, der forstår at holde
læseren i ånde. ‘Hos os derhjemme‘ er fuld af sjove indfald, pudsige anekdoter, rørende situationer og megen

hjertelighed." – Mag. Niels Kaas Johansen

 

Den tyske forfatter Hans Falladas barndoms- og ungdomserindringer
fra det 20. århundredes begyndelse i Berlin. Den tyske forfatter Hans
Fallada (egentlig Rudolf Wilhelm Friedrich Ditzen – 1893-1947)
skrev en række politisk-sociale romaner, der kredser om arbejderliv
og småborgerlighed i 1930‘ernes storbymiljø. Navnet Hans Fallada

er et forfatterpseudonym dannet af to karakterer fra brødrene
Grimms eventyr. Hans gennembrud kom med romanen "Lille mand,
hvad nu?" fra 1932, og hans bøger er oversat til flere sprog. "En bog
af oplagt kvalitet, ikke sjælden eller udsøgt, men fyndig og drastisk.
Den er fyrig, klar i følelsen, strålende i humøret. Og fuld af løgn.
Utvivlsomt! Fallada forventer selv, at hans nærmeste vil protestere
mod beskrivelserne. Men han slår ikke af på sine overdrivelser, og
man ville ikke undvære dem. Bogen er subjektivt sand og giver den



fortrinligste skildring både af en undergået verden med ubestikkelig,
høj moral og fnysende bornerthed, og af en forfatter, der blev som
han blev under indflydelse af og gennem striden mod denne verden."
– Professor Hans Brix "Langt bedre end hans sidste romaner. I sin
erindringsbog viser han sig atter som en charmerende fortæller, der
forstår at holde læseren i ånde. ‘Hos os derhjemme‘ er fuld af sjove

indfald, pudsige anekdoter, rørende situationer og megen
hjertelighed." – Mag. Niels Kaas Johansen
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