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Vraggods Aase Hansen Hent PDF I år 1914 ændrer hele verden sig også for den unge danske præstesøn Niels

Rønne, der bliver student samme år. Verden har ikke længere brug for bløde mænd, og Niels mærker
fremmedgørelsen fra sine kammerater og veninder og den ensomhed, der følger med. Da han flytter til
København fra provinsen, får han sit livs chok, og gennem denne uskyldige, milde person oplever vi

hovedstaden på godt og ondt, som den så ud, da verden pludselig stod i flammer. 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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