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Dagen og vejen John Nehm Hent PDF Dagen og vejen er første bind i John Nehms fortælling om storbonden
Mads Klausen i den nordsjællandske flække Øhlstrup i mellemkrigstiden. I denne historie møder vi den
seksårige Karl, hvis familie er nødsaget til at sende ham til Mads Klausens gård for at tjene. Gennem Karl
møder vi byen og landets forskellige eksistenser i den brydningstid, Danmark undergik efter slutningen af

Første verdenskrig i 1918, hvor romanen foregår. Lidt efter lidt skiftes fokus til Mads Klausen og hans forfald
til drukkenskab efter en hård skilsmisse, og de sociale og klassemæssige skel, der stadig herskede på landet,
træder frem. John Nehm (f. 1934) debuterede som forfatter i 1975. Han har siden skrevet en lang række
romaner, noveller, digte, børne- og ungdomsbøger, samt skuespil. Romanerne Man går ind ad en port og

Ståsted søges dannede grundlag for Morten Arnfreds film Johnny Larsen og romanen De frigjorte blev i 1993
filmatiseret af Erik Clausen. "Romanen blinker med grelle, kulørte effekter, men glemmer ikke humoren og
følsomheden. Den er stor, saftig og underholdende… Den placerer sig straks som en af årets store danske

romaner…" – Bent Mohn, Politiken "…at læse John Nehms Dagen og vejen er en god måde at blive mindet
om, at foregangslandet bestemt ikke kun er skabt af fremsynede politikere og humanistisk tænkende
intellektuelle. Det er også skabt af folk, der har været parate til at knytte næverne, når det har været

nødvendigt." – Bent Viin Nielsen, Information
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