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Min bedstefars nat og andre almanakhistorier Knud Holst Hent PDF "Min bedstefar kom for at kalke vore
huse. Det var kort efter krigen. Han var blevet enkemand og nu gik han "på omgang". Han kom med et helt

soveværelse, en dobbeltseng og en hund. Både hunden og han overtog styret. Hvad der skete på min
bedstefars nat, kan man læse i historien om ham.

De andre almanakhistorier handler om andre folk i før- og nutid, fra en fjern barndom i en anden verden med
natur og små samfund - til moderne tider, hvor alle med vold og magt skal komme hinanden ved, uden at de

måske forstår hinanden, som i historien "Morderens orlov", hvor nyt og gammelt støder sammen.

Bogen her er et forsøg på at fortælle nogen historier om almindelige mennesker i et særligt miljø, men jeg
håber, de handler om alle mennesker, om deres frygt, angst og glæde, livsappetit og sommetider deres

isolation. Og deres forsøg på at bryde den.

Almanakhistorier er historier for alle. I de gamle almanakker trykte man historier side om side med faglige
ting, som man skulle vide noget om, fra solnedgange til drægtighedstabeller, kongelige fødselsdage,
planeternes stilling, husråd og andet godt. Disse historier var vor første læsning. Jeg håber, mine

almanakhistorier siger noget om mennesker, - og kan læses som små stykker virkelighed."

Knud Holst.

 

"Min bedstefar kom for at kalke vore huse. Det var kort efter krigen.
Han var blevet enkemand og nu gik han "på omgang". Han kom med
et helt soveværelse, en dobbeltseng og en hund. Både hunden og han
overtog styret. Hvad der skete på min bedstefars nat, kan man læse i

historien om ham.

De andre almanakhistorier handler om andre folk i før- og nutid, fra
en fjern barndom i en anden verden med natur og små samfund - til
moderne tider, hvor alle med vold og magt skal komme hinanden
ved, uden at de måske forstår hinanden, som i historien "Morderens

orlov", hvor nyt og gammelt støder sammen.

Bogen her er et forsøg på at fortælle nogen historier om almindelige
mennesker i et særligt miljø, men jeg håber, de handler om alle
mennesker, om deres frygt, angst og glæde, livsappetit og

sommetider deres isolation. Og deres forsøg på at bryde den.

Almanakhistorier er historier for alle. I de gamle almanakker trykte
man historier side om side med faglige ting, som man skulle vide
noget om, fra solnedgange til drægtighedstabeller, kongelige
fødselsdage, planeternes stilling, husråd og andet godt. Disse

historier var vor første læsning. Jeg håber, mine almanakhistorier
siger noget om mennesker, - og kan læses som små stykker

virkelighed."
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