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Stemmer fra provinsen Gynther Hansen Hent PDF I en række noveller med et gennemgående persongalleri –
men med skiftende fortællere – tager forfatter Gynther Hansen os med til et lille landsbysamfund i det

sønderjyske i årene efter Anden Verdenskrig. Vi møder både høkerkonen, kromanden, mejeristen, en nazist,
nogle bønder og mange, mange flere. Her får den lille mand ordet i den mundtlige fortællestil, der i høj grad

kom til at kendetegne Gynther Hansens prosa.

Gynther Hansen (1930-2014) voksede op i en tysksindet familie i Varnæs nær Aabenraa i Sønderjylland. Op
til og under Anden Verdenskrig sympatiserede hans far og hans storebror med Hitler og nazismen, mens

Gynther Hansen selv valgte danskheden, og denne splittelse kom til at fylde meget i det senere forfatterskab.

"En opsigtsvækkende debatbog. Fordi den er god, bør den læses af mange." – Torben Brostrøm, Information

"Virkelig et spejl for det moderne Danmark i en dump hvirvel af usikkerhed og indestængt aggression…" –
Niels Barfoed, Politiken
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