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Fra min klunketid Otto Rung Hent PDF Forlaget skriver: I Fra min klunketid åbner Otto Rung op for sine
egne minder om sin opvækst i København fra 1870’erne og frem. Som forfatteren selv udtrykker det, er der
tale om et ægte bourgeoisi-hjem med alt, hvad der dertil hører, og bogen tegner et unikt portræt af, hvordan
det bedre borgerskab oplevede datidens København. Tjenestepigen fortæller ungerne spøgelseshistorier om
de skindøde lig, der vender sig i deres grave på Assistens Kirkegård, og far tager dem med ud en nat for at de
kan se Christiansborg brænde. Imens udvider byen sig både geografisk og i form af nye sociale klasser og
tendenser, og Otto Rung overser ikke den mindste detalje i skildringen af den banebrydende tid. Otto

Christian Henrik Rung (1874-1945) var søn af den danske meteorolog og opfinder Georg Rung, men hans
eget liv gik i en ganske anden retning. Rung arbejdede både som jurist og embedsmand, men han er bedst

kendt for sit virke som forfatter og manuskriptforfatter. I 1931 modtog Rung Ridderkorset, og i 1943 blev han
beæret med Holberg-medaljen. Han har endvidere fået opkaldt et forfatterlegat efter sig og været uddeler af

Otto Benzons forfatterlegat.

 

Forlaget skriver: I Fra min klunketid åbner Otto Rung op for sine
egne minder om sin opvækst i København fra 1870’erne og frem.

Som forfatteren selv udtrykker det, er der tale om et ægte bourgeoisi-
hjem med alt, hvad der dertil hører, og bogen tegner et unikt portræt
af, hvordan det bedre borgerskab oplevede datidens København.
Tjenestepigen fortæller ungerne spøgelseshistorier om de skindøde
lig, der vender sig i deres grave på Assistens Kirkegård, og far tager
dem med ud en nat for at de kan se Christiansborg brænde. Imens
udvider byen sig både geografisk og i form af nye sociale klasser og

tendenser, og Otto Rung overser ikke den mindste detalje i
skildringen af den banebrydende tid. Otto Christian Henrik Rung
(1874-1945) var søn af den danske meteorolog og opfinder Georg
Rung, men hans eget liv gik i en ganske anden retning. Rung

arbejdede både som jurist og embedsmand, men han er bedst kendt
for sit virke som forfatter og manuskriptforfatter. I 1931 modtog
Rung Ridderkorset, og i 1943 blev han beæret med Holberg-

medaljen. Han har endvidere fået opkaldt et forfatterlegat efter sig og
været uddeler af Otto Benzons forfatterlegat.
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