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Sødalsfolkene 4 Marie Bregendahl Hent PDF Sødalsfolkene 1-4 beskriver sindigt og lunt skæbner i et jysk
bondesamfund i tiden mellem 1864 og 1885 i en stil beslægtet med Selma Lagerlöfs. Nogle af personerne

optræder ofte, især Jørgen Damgård og provsten. I Sødalsfolkene 4 ser provsten tilbage på sit liv, efter han har
valgt at gå på pension. Han dør med Jørgen ved sin side og får givet ham mod på at leve sit liv blandt folkene
i Sødalen. Marie Bregendahl 1867 – 1940 blev kendt for fortællingerne om Sødalsfolkene. "De foregår alle i
den samme gammeldags, noget bortgemte egn, og i tidsrummet mellem 64 og 85, " skriver hun i forordet.

Hun skildrer miljøet fra sin opvækst på egnen mellem Skive og Viborg i en tid med forandringer. Også Maries
livsbane tager en usædvanlig drejning. Som 20-årig bliver hun forlovet med en ung bonde, men hun tager på
højskole og påvirkes af det grundtvigske menneskesyn. Hun møder desuden Jeppe Aakjær, forelsker sig,
bryder sin forlovelse og følger med sin nye kærlighed til København. I 1892 opretter hun for sin arv et

pensionat, og året efter bliver hun gift med Jeppe Aakjær, som hun forsørger, mens han læser til student. De
får en søn, men bliver skilt i 1890. Samme år lukker pensionatet, og Marie forsørger sig selv og sin søn ved
korrekturlæsning og ved at holde hus for sin bror. Marie tager navnet Bregendahl efter sin fødegård, men

bliver boende i København resten af sit liv. Hun kan efterhånden leve af sit forfatterskab.

 

Sødalsfolkene 1-4 beskriver sindigt og lunt skæbner i et jysk
bondesamfund i tiden mellem 1864 og 1885 i en stil beslægtet med
Selma Lagerlöfs. Nogle af personerne optræder ofte, især Jørgen
Damgård og provsten. I Sødalsfolkene 4 ser provsten tilbage på sit
liv, efter han har valgt at gå på pension. Han dør med Jørgen ved sin
side og får givet ham mod på at leve sit liv blandt folkene i Sødalen.
Marie Bregendahl 1867 – 1940 blev kendt for fortællingerne om
Sødalsfolkene. "De foregår alle i den samme gammeldags, noget
bortgemte egn, og i tidsrummet mellem 64 og 85, " skriver hun i
forordet. Hun skildrer miljøet fra sin opvækst på egnen mellem
Skive og Viborg i en tid med forandringer. Også Maries livsbane
tager en usædvanlig drejning. Som 20-årig bliver hun forlovet med

en ung bonde, men hun tager på højskole og påvirkes af det



grundtvigske menneskesyn. Hun møder desuden Jeppe Aakjær,
forelsker sig, bryder sin forlovelse og følger med sin nye kærlighed
til København. I 1892 opretter hun for sin arv et pensionat, og året
efter bliver hun gift med Jeppe Aakjær, som hun forsørger, mens han
læser til student. De får en søn, men bliver skilt i 1890. Samme år
lukker pensionatet, og Marie forsørger sig selv og sin søn ved

korrekturlæsning og ved at holde hus for sin bror. Marie tager navnet
Bregendahl efter sin fødegård, men bliver boende i København
resten af sit liv. Hun kan efterhånden leve af sit forfatterskab.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Sødalsfolkene 4&s=dkbooks

