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Mor til fire Peter Dürrfeld Hent PDF På en ødegård i Småland på sin 80-års fødselsdag ser Marie tilbage på sit
liv i København, fra da ægtemanden svigtede hende og deres fire børn og de økonomiske problemer, det
skabte, til det varme fællesskab og den store hjælpsomhed, hun oplevede i efterkrigstidens København som
alenemor på Nørrebro.

Peter Dürrfelds roman "Mor til fire" er en varm skildring af efterkrigstidens København, hvor han selv
tilbragte sin barndom, og som har spillet en stor rolle i hele hans forfatterskab.
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.

På en ødegård i Småland på sin 80-års fødselsdag ser Marie tilbage
på sit liv i København, fra da ægtemanden svigtede hende og deres
fire børn og de økonomiske problemer, det skabte, til det varme
fællesskab og den store hjælpsomhed, hun oplevede i efterkrigstidens
København som alenemor på Nørrebro.

Peter Dürrfelds roman "Mor til fire" er en varm skildring af
efterkrigstidens København, hvor han selv tilbragte sin barndom, og
som har spillet en stor rolle i hele hans forfatterskab.
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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