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I forvitringens år Aase Hansen Hent PDF "Alligevel var hun på en og samme måde ganske den samme
Cornelia, som hun havde truffet som ung. En meget uhøjtidelig purung pige, som pludselig kunne sige

uventede ting. Var det ikke sådan, hun syntes, hun var, når hun så tilbage?"

Else møder tilfældigvis sin ungdomsveninde Cornelia på vej til et kursted i Silkeborg. De to kvinder er blevet
gamle og har begge forandret sig meget. Nu ser de sammen tilbage på deres fælles ungdom og på det

voksenliv, der formede dem i hver sin retning, efter de sagde farvel for så mange år siden.

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.

 

"Alligevel var hun på en og samme måde ganske den samme
Cornelia, som hun havde truffet som ung. En meget uhøjtidelig
purung pige, som pludselig kunne sige uventede ting. Var det ikke

sådan, hun syntes, hun var, når hun så tilbage?"

Else møder tilfældigvis sin ungdomsveninde Cornelia på vej til et
kursted i Silkeborg. De to kvinder er blevet gamle og har begge
forandret sig meget. Nu ser de sammen tilbage på deres fælles
ungdom og på det voksenliv, der formede dem i hver sin retning,

efter de sagde farvel for så mange år siden.

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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