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Ingen kender dagen Anne Strandvad Hent PDF I 1922 bliver fem-årige Oskar sat på et tog og sendt

hjemmefra, da hans mor skal giftes. En rejse ud i det uvisse begynder – mod de fire kvinder i Oskars liv. Snart
møder han enken Ruth, sin omsorgsfulde plejemor, der drømmer om elektrisk lys i stuen og kogeplader i

køkkenet, og også hendes datter Henriette, der under krigen forelsker sig i ham. Senere kommer en pige ved
navn Gyda til. Og så nok den vigtigste af dem alle: datteren Belinda… Anne Strandvads "Ingen kender

dagen" handler om Oskar Nielsens møder de med fire kvinder, der hver især sætter deres præg på ham. Men
samtidig er det en fintfølende familiekrønike og et stykke Danmarkshistorie, som sjældent bliver fortalt. Anne
Strandvad (f. 1953) er en dansk roman- og børnebogsforfatter. Strandvad blev uddannet på Kunstakademiets
Arkitektskole i 1977 og debuterede i 1980 med romanen "I hi". Siden har hun skrevet en række realistiske

romaner om samfundsudviklingen, bl.a. "Efter festen" (1983) og "Hajen" (1992). I 1999 kom den
psykologiske spændingsroman "Magnussens teori".

 

I 1922 bliver fem-årige Oskar sat på et tog og sendt hjemmefra, da
hans mor skal giftes. En rejse ud i det uvisse begynder – mod de fire
kvinder i Oskars liv. Snart møder han enken Ruth, sin omsorgsfulde
plejemor, der drømmer om elektrisk lys i stuen og kogeplader i

køkkenet, og også hendes datter Henriette, der under krigen forelsker
sig i ham. Senere kommer en pige ved navn Gyda til. Og så nok den
vigtigste af dem alle: datteren Belinda… Anne Strandvads "Ingen
kender dagen" handler om Oskar Nielsens møder de med fire

kvinder, der hver især sætter deres præg på ham. Men samtidig er det
en fintfølende familiekrønike og et stykke Danmarkshistorie, som
sjældent bliver fortalt. Anne Strandvad (f. 1953) er en dansk roman-
og børnebogsforfatter. Strandvad blev uddannet på Kunstakademiets
Arkitektskole i 1977 og debuterede i 1980 med romanen "I hi".

Siden har hun skrevet en række realistiske romaner om
samfundsudviklingen, bl.a. "Efter festen" (1983) og "Hajen" (1992).



I 1999 kom den psykologiske spændingsroman "Magnussens teori".
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