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Faderen Niklas Frank Hent PDF I 1946 blev topnazisten Hans Frank, generalguvernør i Polen, dømt til døden
ved Nürnbergdomstolen. Kort efter blev han hængt af de allierede for sine krigsforbrydelser og forbrydelser

mod menneskeheden, der blandt andet indebar en central rolle i tvangsdeportationerne i Polen.

I det autobiografiske værk Faderen – Et opgør hidkalder Franks voksne søn Niklas sin far fra “Helvedes dyb”.
Det gør han med det ene mål for øje at føre faderen gennem endnu en domsproces, hvor sønnen spiller rollen

som anklager, dommer og bøddel. Faderen – Et opgør er en bog om et bittert, brændende og skamfuldt
faderhad; den er et litterært fadermord af dimensioner, men handler samtidig også om en håbløs søgen efter

den ene lille gerning, der kan vende hadet til kærlighed.

"Niklas Frank forestiller sig Gud, der rækker armen ned fra himlen og simpelthen vender vrangen ud på faren.
Igennem værket breder tonen sig ud mellem maliciøs ironi og skamfuldt raseri. Hele denne følelsespalet
udfoldes i et effektivt og hårdtslående sprog, der vipper præcist mellem poetisk urkraft og blytung fakta."-

Modspor

"Den er anbefalelsesværdig og bør læses af alle som har bare en smule interesse for 2. Verdenskrig og den
tilbyder læseren en anderledes vinkel på et stykke historie som ellers er meget velbeskrevet. Til de ikke-
historieinteresserede læsere har romanen en stærk kvalitet som en lidt ekstrem form for “pappa-roman” –

denne højaktuelle tendens i litteraturen, hvor faderforholdet tematiseres." -kulturkulten

 

I 1946 blev topnazisten Hans Frank, generalguvernør i Polen, dømt
til døden ved Nürnbergdomstolen. Kort efter blev han hængt af de

allierede for sine krigsforbrydelser og forbrydelser mod
menneskeheden, der blandt andet indebar en central rolle i
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I det autobiografiske værk Faderen – Et opgør hidkalder Franks
voksne søn Niklas sin far fra “Helvedes dyb”. Det gør han med det
ene mål for øje at føre faderen gennem endnu en domsproces, hvor
sønnen spiller rollen som anklager, dommer og bøddel. Faderen – Et
opgør er en bog om et bittert, brændende og skamfuldt faderhad; den
er et litterært fadermord af dimensioner, men handler samtidig også
om en håbløs søgen efter den ene lille gerning, der kan vende hadet

til kærlighed.

"Niklas Frank forestiller sig Gud, der rækker armen ned fra himlen
og simpelthen vender vrangen ud på faren. Igennem værket breder
tonen sig ud mellem maliciøs ironi og skamfuldt raseri. Hele denne
følelsespalet udfoldes i et effektivt og hårdtslående sprog, der vipper

præcist mellem poetisk urkraft og blytung fakta."-Modspor

"Den er anbefalelsesværdig og bør læses af alle som har bare en
smule interesse for 2. Verdenskrig og den tilbyder læseren en
anderledes vinkel på et stykke historie som ellers er meget



velbeskrevet. Til de ikke-historieinteresserede læsere har romanen en
stærk kvalitet som en lidt ekstrem form for “pappa-roman” – denne
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