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Drømmen om i går Aase Hansen Hent PDF I "Drømmen om i går" mødes en flok gamle skolekammerater for

at fejre 25 års studenterjubilæet. De snakker hyggeligt om fortiden, hvad de har opnået hver især. Den
smukke apotekerfrue Elsebeth lader til at have skabt sig en dejlig tilværelse, men da fortælleren senere

tilfældigvis møder hende på en ferie til Frankrig, får hun hele Elsebeths historie, og den viser sig at være alt
andet end idyllisk. Aase Hansen (1893-1981) var en dansk forfatter, oversætter, lærer og litterær konsulent.
Hun blev uddannet cand.mag. i dansk, engelsk og tysk og arbejdede i en periode som folkeskolelærer og
gymnasielærer. Aase Hansen debuterede som forfatter i 1929 med romanen "Ebba Berings studentertid", og
siden blev det til en perlerække af populære og anmelderroste romaner. I løbet af sit liv modtog Aase Hansen
en lang række legater og priser heriblandt Herman Bangs Mindelegat og produktionspræmier fra Statens

Kunstfond.
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