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Novellesamling om hverdagens små finurligheder
Banjofabrikken er titlen på Dan Hilfling Petersens kommende novellesamling, der
er skrevet i den humoristiske genre, som mange kender fra forfatterne Finn Søeborg, Jørn Riel, Leif Panduro med flere. I forordet beskriver professor Johs. Nørregaard Frandsen, hvordan humor har udviklet sig gennem tiderne. Han fortæller, at
den nævnte genre ser ud til nærmest at være forsvundet. Det er på trods af, at genren havde en kæmpe stor læserskare, og bøgerne blev trykt i meget store oplag. Bøgerne læses den dag i dag, og enkelte titler genoptrykkes stadig.
Dan Hilfling Petersen har i Banjofabrikken forsøgt at finde vej tilbage til denne særlige humor, blot med historier der finder sted
i nutiden. Flere af genrens forfattere var morsomme, blandt andet fordi de overdrev en lille smule. De lod læseren ligesom forstå, at der bestemt er noget om snakken, men beskrivelsen af
hændelserne fremstår lidt overdrevne. I Banjofabrikkens historier er der en handling, der naturligvis er fiktiv, men som læseren
vil fornemme, sagtens kunne foregå i virkeligheden.
Banjofabrikkens historier handler om hverdagens underlige
indspark og indeholder mange hjertevarmende fortællinger med
humoren i højsædet. Der fortælles om ganske almindelige danskere fra mellemklassen, der lever ganske normale liv. De kommer ud for nogle oplevelser, som på forskellig måde giver nogle
sjove og akavede scenarier.

Faldt i kløerne på Stasi
Dan Hilfling Petersen har i forbindelse med sit arbejde som jazzmusiker selv været udsat for en
noget akavet oplevelse, da han faldt i kløerne på det berygtede Stasi og samtidig i al hemmelighed
lagde en sindrig plan for at smugle sin kæreste ud af DDR. Det kom der bogen Jazz og blå briller ud
af, hvor han beretter om de virkelige hændelser, og derudover er Dan Hilfling Petersen også forfatter til to historiebøger, Den koldblodige krig og 9. april 1940 – hele historien. Banjofabrikken er
hans debut som skønlitterær forfatter.
Banjofabrikken udkommer på Skriveforlaget den 26. april 2018. Dan Hilfling Petersen giver gerne interview og kan kontaktes på telefon 31339931 eller e-mail dan@hilfling.com.
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