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Hvalens år Franz Berliner Hent PDF "Hvad er det største, du har oplevet i det år, der er gået?" Knud tænker
sig om. [...] Så ved han det. Det største. Det suger i ham, ligesom den dag på verandaen foran hytten ved

elven i det fjerne. [...] "Det største," siger han, "det var... hvalen". Knud på otte år bor på den vestlige del af
Grønland og oplever mange sjove og spændende ting i sin hverdag. Men det største, han oplever, i året 1959

– det er hvalen!

Franz Berliner (1930-2014) var dansk forfatter. Han blev student fra Horsens Statsskole og uddannede sig
senere til radiotelegrafist. Franz Berliner fik sin debut med novellesamlingen 'Evelyn' (1954). Sommetider har
det været i samarbejde med hustruen Bibi, at Franz Berliner har skrevet sine bøger, og deres tid på Grønland

er ofte omdrejningspunktet. Mange af bøgerne henter stof fra grønlandsk mytologi og handler ofte om
brydningen mellem fortid og nutid. Medmenneskelighed og de nære omgivelser omkring karaktererne er
gennemgående temaer i forfatterskabet, og bag forfatterpennen fornemmer man tydeligt, at der ligger en

forankret tro på, at et velfungerende fællesskab med andre og gode fælles oplevelser kan være en styrke, som
kan få mennesker til at føle sig betydningsfulde og ønskede.

 

"Hvad er det største, du har oplevet i det år, der er gået?" Knud
tænker sig om. [...] Så ved han det. Det største. Det suger i ham,
ligesom den dag på verandaen foran hytten ved elven i det fjerne.
[...] "Det største," siger han, "det var... hvalen". Knud på otte år bor

på den vestlige del af Grønland og oplever mange sjove og
spændende ting i sin hverdag. Men det største, han oplever, i året

1959 – det er hvalen!

Franz Berliner (1930-2014) var dansk forfatter. Han blev student fra
Horsens Statsskole og uddannede sig senere til radiotelegrafist. Franz

Berliner fik sin debut med novellesamlingen 'Evelyn' (1954).
Sommetider har det været i samarbejde med hustruen Bibi, at Franz
Berliner har skrevet sine bøger, og deres tid på Grønland er ofte
omdrejningspunktet. Mange af bøgerne henter stof fra grønlandsk
mytologi og handler ofte om brydningen mellem fortid og nutid.

Medmenneskelighed og de nære omgivelser omkring karaktererne er
gennemgående temaer i forfatterskabet, og bag forfatterpennen
fornemmer man tydeligt, at der ligger en forankret tro på, at et

velfungerende fællesskab med andre og gode fælles oplevelser kan
være en styrke, som kan få mennesker til at føle sig betydningsfulde

og ønskede.
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