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Hvem lyser paven i band? Carl Bang Hent PDF "Da Peter cykler hjemad mærker han en skygge bag sig. Han
sætter farten op, men skyggen følger med. Til sidst sagtner han farten. -Hvad vil du? Drengen står der og
vrider sig. Så rækker han hånden frem. I håndfladen ligger der fem blanke tiere. Peter slår han over hånden så
mønterne klingrer mod jorden og ruller i alle retninger. Han har lyst til at slå ham midt i ansigtet. -Hold dig
væk! råber Peter, skrub af! Drengen står helt lammet. -Jeg skærer nosserne af dig, jeg mener det! skriger
Peters stemme. Og han mener det." "Hvem lyder paven i band?" af forfatter Carl Bang, der er kendt som en
novellens mester. Indhold: "Isen" "Etablissetmentet" "Sentence" "Åndsfraværende" "Hvem lyder paven i
band?" "Fodfæste" Carl Bang (1928-1998) var en dansk forfatter og digter. Han blev født i Aabenraa og
voksede op i Viborg. Som 18-årig debuterede han med digtsamlingen "Vandfald og vindeltrapper". Carl Bang
kastede sig efterfølgende over prosaen og skrev både romaner og noveller. Hans engagement i politik og
samfund præger en del af hans forfatterskab, hvor særligt forholdet mellem socialklasserne er et
genkommende tema. Carl Bang modtog i løbet af sin karriere en lang række anerkendelser. Her kan blandt
andet nævnes Statens kunstfonds livsvarige ydelse i 1981, Henrik Pontoppidans Mindefonds Legat i 1986 og
Herman Bangs Mindelegat i 1992.

"Da Peter cykler hjemad mærker han en skygge bag sig. Han sætter
farten op, men skyggen følger med. Til sidst sagtner han farten. Hvad vil du? Drengen står der og vrider sig. Så rækker han hånden
frem. I håndfladen ligger der fem blanke tiere. Peter slår han over
hånden så mønterne klingrer mod jorden og ruller i alle retninger.
Han har lyst til at slå ham midt i ansigtet. -Hold dig væk! råber Peter,
skrub af! Drengen står helt lammet. -Jeg skærer nosserne af dig, jeg
mener det! skriger Peters stemme. Og han mener det." "Hvem lyder
paven i band?" af forfatter Carl Bang, der er kendt som en novellens
mester. Indhold: "Isen" "Etablissetmentet" "Sentence"
"Åndsfraværende" "Hvem lyder paven i band?" "Fodfæste" Carl
Bang (1928-1998) var en dansk forfatter og digter. Han blev født i
Aabenraa og voksede op i Viborg. Som 18-årig debuterede han med

digtsamlingen "Vandfald og vindeltrapper". Carl Bang kastede sig
efterfølgende over prosaen og skrev både romaner og noveller. Hans
engagement i politik og samfund præger en del af hans forfatterskab,
hvor særligt forholdet mellem socialklasserne er et genkommende
tema. Carl Bang modtog i løbet af sin karriere en lang række
anerkendelser. Her kan blandt andet nævnes Statens kunstfonds
livsvarige ydelse i 1981, Henrik Pontoppidans Mindefonds Legat i
1986 og Herman Bangs Mindelegat i 1992.
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