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Gæster i december Aase Hansen Hent PDF Da Kirstis forældre bliver skilt, kaster det den unge pige ud i en
krise. Hun forsøger forgæves at identificere sig med sin egen generation og at blive en del af et fællesskab,
som ikke længere eksisterer i hendes hjem. Som eneste faste holdepunkt har hun sin livskloge bedstemor

Ulrikka, som altid er klar til at give råd. 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.

 

Da Kirstis forældre bliver skilt, kaster det den unge pige ud i en
krise. Hun forsøger forgæves at identificere sig med sin egen
generation og at blive en del af et fællesskab, som ikke længere
eksisterer i hendes hjem. Som eneste faste holdepunkt har hun sin
livskloge bedstemor Ulrikka, som altid er klar til at give råd. 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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