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Danmarks stemmer. Erindringsroman 1945-1973 Peter Dürrfeld Hent PDF Per Ring Hansen bliver født under
2. verdenskrig i hjertet af København, og gennem hans liv oplever vi efterkrigstidens Danmark på godt og
ondt. Per er ikke ret gammel, da han opdager sit store talent for at efterligne stemmer – ikke kun dem, han
hører til dagligt så som den skrappe kvindelige skoleinspektør, men også dem, man hører i radioen og i

fjernsynet som Osvald Helmuth, Gunnar Nu-Hansen, Aksel Larsen og kongen selv.

På samme måde som Per formår at gengive danskernes stemmer, gengiver hans erindringsbog efterkrigstidens
Danmark set gennem en københavnerdreng og hans families øjne. Vi følger familien fra Danmarks befrielsen
i 1945 til jordskredssejren i 1973, hvor Mogens Glistrup suser ind i folketinget, og Pers gamle klasselærer,

Poul Hartling, endelig bliver statsminister.

Den danske forfatter Peter Dürrfeld (f. 1942) er uddannet lærer og underviste i en lang årrække på N. Zahles
Gymnasieskole i København. Peter Dürrfeld debuterede som forfatter i 1976 med romanen "Kandidaten", og

siden er det blevet til en perlerække af romaner og novellesamlinger. Ved siden af sit forfattervirke
interesserer Peter Dürrfeld sig i høj grad for skak og musik, hvilket han har udgivet et utal af bøger og artikler

om, blandt andet for Kristeligt Dagblad og Information.
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