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Vorherres tørre Finger Hilmar Wulff Hent PDF Vorherres tørre Finger er navnet på en lille halvø, der kun
hænger sammen med resten af verden ved en smal sandrevle. På Vorherres tørre Finger er man enten fisker
eller slet ikke noget. Det ved Mads-Stenbidder, hvis slægt har ry for at leve næsten unaturligt længe. Som

enhver anden olding med respekt for sig selv har Mads-Stenbidder købt sin ligkiste på forhånd og tager hver
dag en lur i den, og han har afholdt gravøl for sig selv flere gange. Men det er ikke brændevinen, der holder
liv i den gamle, sådan som han bilder sig selv ind. Det er vrede, harme og galde over resten af verden; den
verden uden for Vorherres tørre Finger, dem, der altid på den ene eller den anden måde er ved at forpurre

beboernes traditionsbundne liv.

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.

 

Vorherres tørre Finger er navnet på en lille halvø, der kun hænger
sammen med resten af verden ved en smal sandrevle. På Vorherres
tørre Finger er man enten fisker eller slet ikke noget. Det ved Mads-
Stenbidder, hvis slægt har ry for at leve næsten unaturligt længe.
Som enhver anden olding med respekt for sig selv har Mads-

Stenbidder købt sin ligkiste på forhånd og tager hver dag en lur i
den, og han har afholdt gravøl for sig selv flere gange. Men det er
ikke brændevinen, der holder liv i den gamle, sådan som han bilder
sig selv ind. Det er vrede, harme og galde over resten af verden; den
verden uden for Vorherres tørre Finger, dem, der altid på den ene
eller den anden måde er ved at forpurre beboernes traditionsbundne

liv.

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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