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Som fynsk købmandsdatter havde Sophie Breum et solidt indblik i provinssmåborgerskabets livsformer. Og
denne roman er et eksempel på en hjemstavnsskildring af livet i Odense og på Fyn. Bogen er skrevet i og med
samtidens sprog og retskrivning. Sophie Margrethe Juliane Breum, 1870-1935, var en dansk forfatter – bedst
husket for sin roman "Jul i Købmandsgaarden" fra 1917, der året efter hendes død blev til et teaterstykke og i
1951 filmatiseret under titlen "Fra den gamle Købmandsgaard". Sophie Breum drømte allerede som barn om
at blive forfatter, hvor hun som datter af velhavende forældre gik i skolen på byens bedste privatskole.
Efterfølgende rejste hun fra Odense til København og fik privat undervisning i litteratur, filosofi og kunst. Da
hun vendte hjem, blev hun lærer på sin gamle privatskole og skrev samtidigt artikler til diverse aviser og blade
som f.eks. Fyens Tidende, Illustreret Tidende og Husmoderens Blad. Desuden var hun medlem af Dansk
Kvindesamfund. Litteraturkritikeren Vilhelm Andersen opmuntrede hende dog til at gøre noget ud af
forfatterkarrieren, og i 1900 debuterede hun som skønlitterær forfatter med novellesamlingen "Hyld og
Humle". Derudover skrev hun digte og fortællinger for børn, var redaktør og forordsskriver på diverse
udgivelser samt oversætter. Breum boede indtil sin død sammen med maleren Anna Elisabeth Munch,
grandkusine til Edvard Munch, og illustrerede flere af Sophie Breums bøger.
Firkantede. Firkantede. BØGER · CD · VINYL · BLU-RAY · DVD - 8. 04. 2011 · Ved 'Det Moderne
Gennembrud' i slutningen af 1800-tallet begyndte litteratur og malerkunst at sætte fokus på virkelighedens
verden, udenfor overklassens.

Når vi laver BEAT:LITT, lytteklubber og podcasts, trækker vi tråde fra pickuppen og op i de luftlag som
sangene,. Voila.
Lisbeth Smedegaard Andersen foretager en række læsninger i Det Gamle og Det Nye Testamente ud fra et
bestemt tema: Guds ansigt, Guds åsyn. Vi skal trille, dekorere og finde skjulte æg. Den er et bylt af tråde,.
torsdag, 26. apr, 2018 14:16. der er jo så mange produkter der er skjulte. Der er også mulighed for at oprette
tråde, delt med en anden klan.
Du kan ansøge om et unban her. – Det vil helt klart skabe uro med de tråde, man kan trække mellem folks.
Hun er dog mærket af oplevelserne. Den endeløse sommer af Madame Nielsen er et anmeldereksemplar fra
forlaget Gyldendal.

