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Nitterens datter Rita Naabye Hent PDF Med lune og skarpsindighed skildrer Rita Naabye sin opvækst i et
arbejderkvarter i Nakskov i 1920‘erne og 1930‘erne. Hun giver et indblik i hverdagens liv og færdsel i

Lollands største by, i skolegangen, i sommerferiernes udflugter til hovedstaden – og i det væld af farverige
personligheder, der var en del af det hele.

"Nitterens datter" beskriver et miljø, der ellers sjældent finder vej ind i litteraturen. Bogen er rig på samfunds-
og kulturhistorie, og Rita Naabye sikrer, at en lille del af vores fælles baggrund er bevaret for eftertiden.

Rita Naabye (f. 1924) er født i Køge og opvokset i Nakskov, hvor hendes far arbejdede som nitter på Nakskov
Skibsværft. Som 16-årig stak hun af hjemmefra, og som 20-årig flyttede hun til Lyngby med en veninde. Efter
to forliste ægteskaber debuterede hun som forfatter i 1981, da var hun sidst i 50‘erne. Som forfatter er hun

kendt for sin realitetssans, sit sociale engagement og sin humor.

 

Med lune og skarpsindighed skildrer Rita Naabye sin opvækst i et
arbejderkvarter i Nakskov i 1920‘erne og 1930‘erne. Hun giver et

indblik i hverdagens liv og færdsel i Lollands største by, i
skolegangen, i sommerferiernes udflugter til hovedstaden – og i det

væld af farverige personligheder, der var en del af det hele.

"Nitterens datter" beskriver et miljø, der ellers sjældent finder vej ind
i litteraturen. Bogen er rig på samfunds- og kulturhistorie, og Rita
Naabye sikrer, at en lille del af vores fælles baggrund er bevaret for

eftertiden.

Rita Naabye (f. 1924) er født i Køge og opvokset i Nakskov, hvor
hendes far arbejdede som nitter på Nakskov Skibsværft. Som 16-årig
stak hun af hjemmefra, og som 20-årig flyttede hun til Lyngby med
en veninde. Efter to forliste ægteskaber debuterede hun som forfatter
i 1981, da var hun sidst i 50‘erne. Som forfatter er hun kendt for sin

realitetssans, sit sociale engagement og sin humor.
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