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Mor Karin Micha\u00eblis Hent PDF Forholdet mellem Karin Michaëlis og moderen og kransebindersken,
Nielsine Petrine Bech, var meget tæt. Moderen udgjorde en stærk rollemodel i Michaëlis' egen opfattelse af

køn, idet moderen gennem hele barndommen viste hende, at kvinder også kan bidrage økonomisk til
husholdningen. I "Mor" (1935), der bevæger sig i grænselandet mellem biografi og fiktion, giver Michaëlis et
kærligt og indforstået portræt af sin mor. Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. Karin
Michaëlis (1872-1950) var en af sin tids bedst kendte danske forfattere nationalt såvel som internationalt.

Igennem hele sit forfatterskab kredser hun tematisk om kvindeundertrykkelse og pigers og kvinders
psykologi og seksualitet. Som ung rejste hun til København, hvor hun kom ind i det litterære miljø omkring
Georg Brandes. Under besættelsen måtte Karin Michaëlis bosætte sig i USA på grund af sin mangeårige

indsats for tyske forfattere på flugt fra nazismen, heriblandt Bertolt Brecht.

 

Forholdet mellem Karin Michaëlis og moderen og kransebindersken,
Nielsine Petrine Bech, var meget tæt. Moderen udgjorde en stærk

rollemodel i Michaëlis' egen opfattelse af køn, idet moderen gennem
hele barndommen viste hende, at kvinder også kan bidrage

økonomisk til husholdningen. I "Mor" (1935), der bevæger sig i
grænselandet mellem biografi og fiktion, giver Michaëlis et kærligt

og indforstået portræt af sin mor. Bogen er skrevet i og med
samtidens sprog og retskrivning. Karin Michaëlis (1872-1950) var en

af sin tids bedst kendte danske forfattere nationalt såvel som
internationalt. Igennem hele sit forfatterskab kredser hun tematisk
om kvindeundertrykkelse og pigers og kvinders psykologi og

seksualitet. Som ung rejste hun til København, hvor hun kom ind i
det litterære miljø omkring Georg Brandes. Under besættelsen måtte

Karin Michaëlis bosætte sig i USA på grund af sin mangeårige
indsats for tyske forfattere på flugt fra nazismen, heriblandt Bertolt

Brecht.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

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

