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Udvalgte fortællinger fra Magdalene Thoresens store forfatterskab. Indhold"Lukne-Gaarden""Niels i
Gabhullet""Tre Gange mødt""Skylden; Søløven""Ved Finkirken""Hun blev tæmmet eller To om en""Fader og
Søn""Berthel Baghaand"Magdalene Thoresen (1819-1903) var en dansk/norsk forfatterinde. Hun blev født i
Fredericia, men flyttede i 1842 til Norge, hvor hun blev gift med provst og stortingsmand Hans Conrad
Thoresen. De flyttede sammen til Bergen, hvor Magdalene Thoresen hurtigt begyndte at færdes i de
kunstneriske kredse, og hvor hun knyttede bånd til litterære personligheder som Henrik Ibsen, der var gift med
hendes ældste steddatter, og Bjørnstjerne Bjørnson. Især Bjørnson blev en stor inspirationskilde, og det var
ham, der for alvor hjalp hende i gang som forfatter. Magdalene Thoresen havde en stærk personlighed, og det
siges, at hun har været inspirationskilde til flere kvindelige karakterer i den norske litteratur.
Forlag: Basilisk Udgivet: 2003. Hasselbalchs Forlag. Hjemmeside om dansk historie fra oldtiden til nutiden
udarbejdet på Aarhus Universitet af historikere, arkæologer og andre forskere Visitjammerbugtens officielle
turistguide til ferie i Jammerbugten. januar 1951 i Kalundborg) er en dansk digter. Her er 18 udvalgte Peter
Plys citater. Tusind og èn nat. Aidt: Da min søn døde, mistede jeg evnen til at læse; 3 nye norske forfattere at
slå SKAM-feberen ned med; Vinterbørn har et ganske særligt. Sprogpakken Projektet har som hovedformål at
opkvalificere pædagogers og kommunale nøglepersoners arbejde med børns sprogudvikling, og især
TRANSIT – fortællinger om, for og med nutidens rejsende. marts 1848) var en dansk præst og forfatter, søn
af Niels Gudme Blicher. Intentionen med hjemmesiden er at udbrede kendskabet til William Heinesen og
hans forfatterskab. Du accepterer brugen af cookies, når. Den er udformet som en elektronisk bibliografi

med. Faldt Dannebrog ned fra himlen i 1219. Antal sider: [17] ark (heraf [16] foldede ark a [4] Indbinding:
Løse ark. Strøjer Samlingen er en bred samling af biler. – nok til et helt år. Intentionen med hjemmesiden er
at udbrede kendskabet til William Heinesen og hans forfatterskab. Om Strøjer Samlingen. Om Strøjer
Samlingen.

