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Over på solsiden Erik Bertelsen Hent PDF Historien om livet omkring 1930 på to smålandske gårde, der
ligger på hver sin side af en dyb sø omgivet af mørk fyreskov og lyse birketræer.

Værkets persontegning og sprogbrug er ikke udtryk for forlagets holdninger. Værket er udgivet som et
historisk dokument, der beskriver sin samtids menneskeopfattelse.

Erik Bertelsen (1898-1969) var en dansk forfatter. Erik Bertelsen voksede op i Harboøre og havde oprindelig
planlagt at blive fisker ligesom sin far, men blev overtalt til at gå andre veje af sin mor. Pudsigt nok er en stor

del af Erik Bertelsens forfatterskab præget af hans opvækst i Harboøre og kendskabet til fiskerlivet.

Han er blevet kendt som hjemstavsforfatter, selvom han skrev en stor del af sine bøger i København. Men
fornemmelsen af Vesterhavets luner og de vilkår som fiskerne levede under gik rent ind i samtiden, og han

blev en af de meste læste hjemstavsforfattere i Danmark.

 

Historien om livet omkring 1930 på to smålandske gårde, der ligger
på hver sin side af en dyb sø omgivet af mørk fyreskov og lyse

birketræer.

Værkets persontegning og sprogbrug er ikke udtryk for forlagets
holdninger. Værket er udgivet som et historisk dokument, der

beskriver sin samtids menneskeopfattelse.

Erik Bertelsen (1898-1969) var en dansk forfatter. Erik Bertelsen
voksede op i Harboøre og havde oprindelig planlagt at blive fisker
ligesom sin far, men blev overtalt til at gå andre veje af sin mor.

Pudsigt nok er en stor del af Erik Bertelsens forfatterskab præget af
hans opvækst i Harboøre og kendskabet til fiskerlivet.

Han er blevet kendt som hjemstavsforfatter, selvom han skrev en stor
del af sine bøger i København. Men fornemmelsen af Vesterhavets
luner og de vilkår som fiskerne levede under gik rent ind i samtiden,
og han blev en af de meste læste hjemstavsforfattere i Danmark.

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Over på solsiden&s=dkbooks


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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


