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tager den 23-årige junker Lutz von Strammin til Stralsund for at sælge tyve vognlæs hvede. I Stralsund træffer
han den skønne Catriona, som er bragt i nød og elendighed af hans fætter Gregor, en egoistisk libertiner, som
vil løbe fra sine forpligtelser over for hende. Den lidt naive, men ridderlige Lutz sætter sig for at hjælpe den
ulykkelige kvinde. Hans velmente forsøg fører ham ud i en hvirvel af overraskende konflikter og eventyr,

som kulminerer i en rejse til Paris, hvor den indviklede affære finder sin endelige løsning. "Hr. von Strammins
vidunderlige rejse" er en festlig roman, hvor Hans Fallada udfolder et overdådigt humør og en charme, som
vil fortrylle alle. Her er ingen trykkende sociale problemer, men en smittende munterhed og livsglæde, som
vil lyse op i læserens sind. Den tyske forfatter Hans Fallada (egentlig Rudolf Wilhelm Friedrich Ditzen –
1893-1947) skrev en række politisk-sociale romaner, der kredser om arbejderliv og småborgerlighed i

1930‘ernes storbymiljø. Navnet Hans Fallada er et forfatterpseudonym dannet af to karakterer fra brødrene
Grimms eventyr. Hans gennembrud kom med romanen "Lille mand, hvad nu?" fra 1932. Hans bøger er

oversat til flere sprog.

 

En sommermorgen omkring århundredeskiftet tager den 23-årige
junker Lutz von Strammin til Stralsund for at sælge tyve vognlæs
hvede. I Stralsund træffer han den skønne Catriona, som er bragt i
nød og elendighed af hans fætter Gregor, en egoistisk libertiner, som
vil løbe fra sine forpligtelser over for hende. Den lidt naive, men
ridderlige Lutz sætter sig for at hjælpe den ulykkelige kvinde. Hans
velmente forsøg fører ham ud i en hvirvel af overraskende konflikter
og eventyr, som kulminerer i en rejse til Paris, hvor den indviklede
affære finder sin endelige løsning. "Hr. von Strammins vidunderlige
rejse" er en festlig roman, hvor Hans Fallada udfolder et overdådigt
humør og en charme, som vil fortrylle alle. Her er ingen trykkende
sociale problemer, men en smittende munterhed og livsglæde, som
vil lyse op i læserens sind. Den tyske forfatter Hans Fallada (egentlig

Rudolf Wilhelm Friedrich Ditzen – 1893-1947) skrev en række



politisk-sociale romaner, der kredser om arbejderliv og
småborgerlighed i 1930‘ernes storbymiljø. Navnet Hans Fallada er et
forfatterpseudonym dannet af to karakterer fra brødrene Grimms
eventyr. Hans gennembrud kom med romanen "Lille mand, hvad

nu?" fra 1932. Hans bøger er oversat til flere sprog.
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