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Barn af verden Irmgard Keun Hent PDF I ’Barn af Verden’ fortæller den 9-årige Kully om sin families

eksiltilværelse i Europa, og flugten fra det tyske nazistyre. Romanen står unikt med barnets blik på den uro,
der voksede frem i årene inden anden verdenskrigs udbrud. Værket blev oprindeligt udgivet på tysk i 1938,
hvor krigen stadigvæk ikke var brudt ud, og under den ironiske og humoristiske overflade kan man tydeligt
mærke den angst og usikkerhed, der prægede perioden. Dermed er værket en unik samtidsfortælling, der tager
udgangspunkt i forfatteren Irmgard Keuns egne oplevelser som eksildømt forfatter. Irmgard Keun (1905-
1982) opnåede litterær berømmelse i Mellemkrigstiden for sine skarpe og humoristiske portrætter af

Weimarrepublikken, hvor hun i særlig grad fokuserede på kvindernes skiftende rolle. Efter nazisterne overtog
magten blev Keun sortlisted og tvunget i eksil, og det er netop det fordrevne menneskes tilværelse som hun

skildrer i ”Barn af Verden”.
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