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Et par huse om en station Aase Hansen Hent PDF En ung forfatterspire slår sig ned på en kro i en fynsk
stationsby for at forberede en bog til en romankonkurrence. Straks bliver han ét med byens daglige liv –

glider umærkeligt ind i sine omgivelsers lønligste tanker. Han er ikke omdrejningspunktet, men den, der ser
og giver videre af den rigdom, der gror frem af disse nære iagttagelser. Gennem hans åbne sanser glider

billedet af de unge kvinder i byen. Han forelsker sig – han drømmer – han digter om dem.

Aase Hansen (1893-1981) var en dansk forfatter, oversætter, lærer og litterær konsulent. Hun blev uddannet
cand.mag. i dansk, engelsk og tysk og arbejdede i en periode som folkeskolelærer og gymnasielærer. Aase
Hansen debuterede som forfatter i 1929 med romanen "Ebba Berings studentertid", og siden blev det til en
perlerække af populære og anmelderroste romaner. I løbet af sit liv modtog Aase Hansen en lang række
legater og priser heriblandt Herman Bangs Mindelegat og produktionspræmier fra Statens Kunstfond.

 

En ung forfatterspire slår sig ned på en kro i en fynsk stationsby for
at forberede en bog til en romankonkurrence. Straks bliver han ét
med byens daglige liv – glider umærkeligt ind i sine omgivelsers
lønligste tanker. Han er ikke omdrejningspunktet, men den, der ser

og giver videre af den rigdom, der gror frem af disse nære
iagttagelser. Gennem hans åbne sanser glider billedet af de unge
kvinder i byen. Han forelsker sig – han drømmer – han digter om

dem.

Aase Hansen (1893-1981) var en dansk forfatter, oversætter, lærer og
litterær konsulent. Hun blev uddannet cand.mag. i dansk, engelsk og

tysk og arbejdede i en periode som folkeskolelærer og
gymnasielærer. Aase Hansen debuterede som forfatter i 1929 med
romanen "Ebba Berings studentertid", og siden blev det til en

perlerække af populære og anmelderroste romaner. I løbet af sit liv
modtog Aase Hansen en lang række legater og priser heriblandt
Herman Bangs Mindelegat og produktionspræmier fra Statens

Kunstfond.
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