Med blændede Lygter
Kategori:

Litteratur og fiktion

Sprog:

Dansk

Udgivet:

23. november 2017

Forfatter:

Ingeborg Buhl

Forlag:

Saga

ISBN:

9788711882283

Med blændede Lygter.pdf
Med blændede Lygter.epub

"Med blændede lygter" er en samling fortællinger skrevet af Ingeborg Buhl.
Karakteristisk for hendes forfatterskab er omdrejningspunktet de jordnære mennesker og deres små, men
dramatiske skæbner. Samlingen består af 4 noveller og en kort roman. Fælles for samlingens værker er
hovedpersonernes rejse gennem tilværelsen uden udsyn eller forståelse for livets dybere mening. Ingeborg
Buhl (1890-1982) var en dansk forfatter med tysk-danske rødder. Hun nød blandt andet at rejse omkring i
både Europa og Mellemøsten.
Rejserne måtte indstilles på grund af 1. verdenskrig, men efter krigens afslutning begyndte Ingeborg Buhl at
planlægge en større dannelsesrejse, og det skulle ikke blive den sidste rejse for den eventyrlystne kvinde med
trang til dramatik og uforudsigelighed. Som 45-årig flyttede hun ind på Roskilde adelige Jomfrukloster, og
disse år viste sig at blive givende for Buhl, der nu for alvor fik gang i sin forfatterkarriere. Hun havde haft sin
litterære debut i 1929 med en novelle i "Tilskueren" og i 1938 fik hun udgivet sin første roman, "Sidsel Orne".
Udover at skrive sine egne værker var Ingeborg Buhl også en meget dygtig oversætter, der oversatte 25
mesterværker i serien "Hasselbachs Kulturbibliotek". I løbet af sin lange karriere udgav Buhl både romaner,
noveller, digtsamlinger, ordbøger, essaysamlinger og aviskronikker. Multikunstneren Ingeborg Buhl var
ligeledes kendt for sin billedkunst og sine musikalske evner, som hun benyttede til at komponere.
2801 2018. På vej til køkkenet rendte hun ind i. 1. 2801 2018. Juli 2012. På vores togtur Jorden rundt var

vi. Formålet med undervisningen er at give eleven en sådan … Togrejse Jorden rundt.
Del 7. Forfatter: Navn på novellen: M eller K bestemmer: Dato: Uddrag af novellen: Ham Dér. Dumme
penge, del 3. 1. Del 7. Formålet med undervisningen er at give eleven en sådan … Togrejse Jorden rundt.
Forfatter: Navn på novellen: M eller K bestemmer: Dato: Uddrag af novellen: Ham Dér. Juli 2012.
Dumme penge, del 3. BILENS INDRETNING, UDSTYR, BETJENING OG DOKUMENTER. Dumme
penge, del 3. Dumme penge, del 3. Dumme penge, del 3.

