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Gudrun og Simon Johannes Buchholtz Hent PDF Om ægteparret Gudrun og Simon og deres mange op- og
nedture. Romanen skildrer en periode i Danmarkshistorien, hvor forestillingen om ægteskabet var i opbrud.
Skulle et ægteskab baseres på passioneret kærlighed eller var det bedre at være lidt strategisk og fornuftig i
forhold til sit valg af partner? Og er det overhovedet muligt at gardere sig mod et knust hjerte ved at bruge
hovedet? Johannes Buchholtz (1882-1940) var en dansk forfatter og jernbanearbejder. Han blev født i Struer
nær Limfjorden. Johannes Buchholtz havde et omfattende forfatterskab og var en af sin tid mest læste
forfattere. Mange af samtidens Struer-kunstnere havde deres daglige gang i Johannes og hans hustru Olga
Buchholtz‘ hjem. Blandt andre kan nævnes digteren Jeppe Aakjær og forfatteren Johan Skjoldborg. I dag er
Olga og Johannes Buchholtz‘ hjem end del af Struer Museum, og hvert år afholdes Buchholtz Prisopgave for
gymnasieeleverne i området.

Om ægteparret Gudrun og Simon og deres mange op- og nedture.
Romanen skildrer en periode i Danmarkshistorien, hvor
forestillingen om ægteskabet var i opbrud. Skulle et ægteskab
baseres på passioneret kærlighed eller var det bedre at være lidt
strategisk og fornuftig i forhold til sit valg af partner? Og er det
overhovedet muligt at gardere sig mod et knust hjerte ved at bruge
hovedet? Johannes Buchholtz (1882-1940) var en dansk forfatter og
jernbanearbejder. Han blev født i Struer nær Limfjorden. Johannes
Buchholtz havde et omfattende forfatterskab og var en af sin tid mest
læste forfattere. Mange af samtidens Struer-kunstnere havde deres
daglige gang i Johannes og hans hustru Olga Buchholtz‘ hjem.
Blandt andre kan nævnes digteren Jeppe Aakjær og forfatteren Johan
Skjoldborg. I dag er Olga og Johannes Buchholtz‘ hjem end del af
Struer Museum, og hvert år afholdes Buchholtz Prisopgave for
gymnasieeleverne i området.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

