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Katinka Hilmar Wulff Hent PDF Forlaget skriver: Katinka forlod sin hjemstavn, da hun var ganske ung, og
slog sig ned i en landsby nogle mil derfra. Her fik hun både mand og to børn, men efter nogle år gik lykken i
stykker. Hendes mand hængte sig, uden Katinka helt forstod hvorfor. Nu vender hun grædende hjem til sin
hjemstavn med sine to sønner. Men hjembyen og dens folk har forandret sig og deres syn på Katinka, og det
viser sig at være mere kompliceret end som så at flytte tilbage, specielt for en kvinde, hvis mand har begået

selvmord.

Hilmar Wulff (1908-1984) var en dansk forfatter, der tilbragte store dele af sit liv på rejser rundt omkring i
verden. Disse rejser bragte ham blandt andet til Kina og Amerika, før han atter vendte hjem. Under den tyske
besættelse i 1940‘erne deltog Hilmar Wulff aktivt i frihedskampen og måtte i 1943 flygte til Sverige. Det var
først i denne periode, at Hilmar Wulffs forfatterskab reelt tog form, og blandt andet de mange rejser gav ham
materiale til flere romaner, heriblandt "Sådan noget sker faktisk" (1943) og "Arbejdets sang" (1945). Hilmar
Wulff modtog et væld af priser for sin litteratur, blandt andet Kollegernes ærespris, Nexøprisen og LO‘s

kulturpris.

 

Forlaget skriver: Katinka forlod sin hjemstavn, da hun var ganske
ung, og slog sig ned i en landsby nogle mil derfra. Her fik hun både
mand og to børn, men efter nogle år gik lykken i stykker. Hendes
mand hængte sig, uden Katinka helt forstod hvorfor. Nu vender hun
grædende hjem til sin hjemstavn med sine to sønner. Men hjembyen
og dens folk har forandret sig og deres syn på Katinka, og det viser
sig at være mere kompliceret end som så at flytte tilbage, specielt for

en kvinde, hvis mand har begået selvmord.

Hilmar Wulff (1908-1984) var en dansk forfatter, der tilbragte store
dele af sit liv på rejser rundt omkring i verden. Disse rejser bragte
ham blandt andet til Kina og Amerika, før han atter vendte hjem.

Under den tyske besættelse i 1940‘erne deltog Hilmar Wulff aktivt i
frihedskampen og måtte i 1943 flygte til Sverige. Det var først i
denne periode, at Hilmar Wulffs forfatterskab reelt tog form, og
blandt andet de mange rejser gav ham materiale til flere romaner,
heriblandt "Sådan noget sker faktisk" (1943) og "Arbejdets sang"
(1945). Hilmar Wulff modtog et væld af priser for sin litteratur,

blandt andet Kollegernes ærespris, Nexøprisen og LO‘s kulturpris.
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