
Hvi ser du skæven - en ung kvindes skriftemål
Hent bøger PDF

Karl Larsen
Hvi ser du skæven - en ung kvindes skriftemål Karl Larsen Hent PDF Et ægteskab mellem to unge ægtefolk

forliser, og bearbejdelsens og selvransagelsens time er kommet: For hvordan ser to tidligere elskende
hinanden, når kærligheden ligger i ruiner? Aksel Halck beskriver her sin barndom, sine første møder med sin
hustru og deres liv sammen. Og skærven i hendes øje ... men mon han ser bjælken i sit eget? Karl Larsen

(1860-1931) var dansk forfatter, men født og opvokset i det nuværende Sydslesvig/ Rendsborg. I sin samtid
regnedes Larsen blandt Det moderne gennembruds og 1890‘ernes store prosaister og debattører. I dag er både

hans skønlitterære virke og hans rolle som en nærmest konfliktsøgende samfundsdebattør gledet i
baggrunden. Larsens værk var præget af kærlighed til datidens tyske krigsmentalitet, og det blev udfoldet i
forsvaret for nationalmilitarismen i bl.a Dommens Dag (1908) og Japansk Aand (1909). Det skadede hans
popularitet, som ellers var vokset med Københavnerbøgerne Udenfor Rangklasserne (1896) og romanerne

Kresjan Vesterbro (1897) og I det gamle Voldkvarter (1899).
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beskriver her sin barndom, sine første møder med sin hustru og deres
liv sammen. Og skærven i hendes øje ... men mon han ser bjælken i
sit eget? Karl Larsen (1860-1931) var dansk forfatter, men født og
opvokset i det nuværende Sydslesvig/ Rendsborg. I sin samtid

regnedes Larsen blandt Det moderne gennembruds og 1890‘ernes
store prosaister og debattører. I dag er både hans skønlitterære virke
og hans rolle som en nærmest konfliktsøgende samfundsdebattør
gledet i baggrunden. Larsens værk var præget af kærlighed til

datidens tyske krigsmentalitet, og det blev udfoldet i forsvaret for
nationalmilitarismen i bl.a Dommens Dag (1908) og Japansk Aand
(1909). Det skadede hans popularitet, som ellers var vokset med

Københavnerbøgerne Udenfor Rangklasserne (1896) og romanerne



Kresjan Vesterbro (1897) og I det gamle Voldkvarter (1899).

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Hvi ser du skæven - en ung kvindes skriftemål&s=dkbooks

