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Hverdagen er vor lykke Niels Anesen Hent PDF "Hverdagen er vor lykke" er en roman om et ægtepar, der
forstår at bevare glæden ved livet i det daglige arbejde for hjemmet og børnene. Den viser hvordan

mennesker søger deres lykke udenfor hverdagen, prøver at stikke genvej gennem livet og står gang på gang
med tomme hænder og et vildsomt sind, bange og ulykkelige. Men Niels Anesen viser også gennem

romanens hovedpersoner, Birgitte og Torben, at mennesker der holder sammen og trofast går ind i hverdagen
med dens arbejde, modgang, skuffelser og glæder, kan bevare den kærlighed til livet og til hinanden, hvori
lykken gror og aldrig mister sin varme og sin skønhed. Selv om der er utilfredshed og uenighed om mange
ting, så lever der stadig i hvert enkelt menneske en drøm om lykken; man søger den på alle tænkelige måder.

Niels Anesen (1896 – 1967) var en dansk forfatter og digter. Han debuterede i 1929 med digtsamlingen
"Poemets magt". Samme år drog han på en længere rejse til Canada og USA, Mexico, Frankrig, Holland,

Belgien og Tyskland.
Som søn af en husmand optog almuens levevilkår Niels Anesen meget, og en stor del af hans litterære værker
beskæftiger sig med netop med bøndernes hårde liv, som også var omdrejningspunktet i hans romandebut
"Blod og Staal" fra 1931. En anden vigtig inspirationskilde for Niels Anesen var hans udenlandsrejser. I
"Manden fra Floden" fra 1953 beskriver han tiden i USA, som stadig sad i ham selv mange år efter.

Niels Anesens forfatterskab bar præg af en særlig jordnærhed og omtanke for de menneskeskæbner, han
mødte på sin vej.
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