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Hvo intet vover John Nehm Hent PDF Året er 1910, da 20-årige Marie rejser fra sin familie og sit arbejde som

gårdpige på Samsø for at prøve lykken i hovedstaden. Tilbage på den gård, hvor hun har arbejdet, sidder
gårdmandens eneste søn, Olle, og raser over, at hun har afvist hans frieri. Far og søn retter et fælles had mod
Maries familie, fordi pigen har forladt dem, og den fattige familie går hårde tider i møde, mens Marie forsøger
at skabe sig et liv i København. Her bliver hun tjenestepige i et ganske usædvanligt hus i Vognmagergade.

Huset siges at være bygget på en ældgammel kirkegård, og det huser både en spiritist, en
menighedsrådsformand, en kunstmaler, en digter og andre skæve eksistenser, som vi gennem Marie lærer at
kende i løbet af romanen. 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.

 

Året er 1910, da 20-årige Marie rejser fra sin familie og sit arbejde
som gårdpige på Samsø for at prøve lykken i hovedstaden. Tilbage
på den gård, hvor hun har arbejdet, sidder gårdmandens eneste søn,
Olle, og raser over, at hun har afvist hans frieri. Far og søn retter et
fælles had mod Maries familie, fordi pigen har forladt dem, og den
fattige familie går hårde tider i møde, mens Marie forsøger at skabe

sig et liv i København. Her bliver hun tjenestepige i et ganske
usædvanligt hus i Vognmagergade. Huset siges at være bygget på en

ældgammel kirkegård, og det huser både en spiritist, en
menighedsrådsformand, en kunstmaler, en digter og andre skæve

eksistenser, som vi gennem Marie lærer at kende i løbet af romanen.
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.
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