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Disse øjeblikke Herbjørg Wassmo Hent PDF "Disse øjeblikke" er en roman om en kvindes liv, fra hun er helt
ung, til hun er en etableret forfatter. Herbjørg Wassmo genskaber en række vigtige øjeblikke fra sit eget liv:
en opvækst med overgreb, oplevelsen af at blive mor i en ung alder, en krævende uddannelse og et ulykkeligt

ægteskab.

"Disse øjeblikke" tegner et portræt af en kvinde, der må kæmpe sig frem i en tid, hvor kvinder lever en
tilbagetrukket tilværelse. Hendes trang til at skrive og skabe er stærk, og hun må bryde forankrede tabuer for

at blive i stand til at forfølge sine drømme.

De norske anmeldere skrev:

"Velskrevet, veldreid, hensynsløst ærlig.(...) Replikkene synger, menneskene i små intense scener driver
framstillingen."

- VG

"Følsomheten er ikke noe ytre som forfatteren trer ned over seg selv og skriften, men en motor eller indre
kraft som hever setningene opp fra en gjennomtenkt til en gjennomfølt sfære. Disse setningene har ikke gått
gjennom Wassmos hode før de kom ned på papiret; de har gått gjennom hele kroppen.(...) Wassmo foreleser

ikke. Livet blir ikke vurdert og forklart. Det blir fortalt. Det er Wassmos diktergave."
- Atle Christensen, Aftenposten

 

"Disse øjeblikke" er en roman om en kvindes liv, fra hun er helt ung,
til hun er en etableret forfatter. Herbjørg Wassmo genskaber en
række vigtige øjeblikke fra sit eget liv: en opvækst med overgreb,

oplevelsen af at blive mor i en ung alder, en krævende uddannelse og
et ulykkeligt ægteskab.

"Disse øjeblikke" tegner et portræt af en kvinde, der må kæmpe sig
frem i en tid, hvor kvinder lever en tilbagetrukket tilværelse. Hendes
trang til at skrive og skabe er stærk, og hun må bryde forankrede

tabuer for at blive i stand til at forfølge sine drømme.

De norske anmeldere skrev:

"Velskrevet, veldreid, hensynsløst ærlig.(...) Replikkene synger,
menneskene i små intense scener driver framstillingen."

- VG

"Følsomheten er ikke noe ytre som forfatteren trer ned over seg selv
og skriften, men en motor eller indre kraft som hever setningene opp
fra en gjennomtenkt til en gjennomfølt sfære. Disse setningene har
ikke gått gjennom Wassmos hode før de kom ned på papiret; de har
gått gjennom hele kroppen.(...) Wassmo foreleser ikke. Livet blir

ikke vurdert og forklart. Det blir fortalt. Det er Wassmos diktergave."



- Atle Christensen, Aftenposten
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