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Bogen om Ruth Allan Asp Bock Hent PDF En af mellemkrigstidens mest betydningsfulde danske forfattere,
Nis Petersen, var sandsynligvis aldrig slået igennem, havde det ikke været for overlægefruen Ellen Biilmann,
der tog ham under sine vinger som en art mæcen og beskytter. I nøgleromanen "Bogen om Ruth" portrætterer
Allan Asp Bock forholdet mellem Petersen og Biilmann. Allan Asp Bock (1890-1982) var erhvervsmand og
forfatter. Han blev uddannet civilingeniør og fik en alsidig karriere i forretningsverdenen. Som forfatter

debuterede han i 1928 med prosadigtene "Byen ved floden". Efter at have forsøgt sig med den traditionelle
roman, vendte han tilbage til versformen med romanen "Bogen om Ruth" og trilogien "Skrevet i mandtal",
som regnes for forfatterskabets hovedværk. Det belønnedes i 1972 med Adam Oehlenschläger-legatet og

1974 med Kritikernes ærespris. "En sjæleskat." – Hans Brix, Berlingske Aften "Et fornemt kunstværk i hver
detalje." – Johs. Møller, Information "… den mest forstående tolkning der måske nogensinde vil blive givet
af mødet mellem digteren, kvinden og Gud … et enestående kunstværk i ånd og sandhed og uafhængig af tid,
sted og personer." – Henrik Neiiendam, Ekstra Bladet "Udsprunget af livets virkelighed, men bevinget af
intuitionen og løftet op i sandhedens rene sfære. Et sjælenes tidløse møde." – Jørgen Andersen, Aarhus

Stiftstidende "Med både lune og ømhed har han karakteriseret en sjælden kvindetype på en så overbevisende
måde, at enhver henvisning til litteraturhistoriske bilag turde være aldeles overflødig." – Kai Friis Møller,

Politiken "En af årets mest betydelige danske bøger." – Fyens Tidende

 

En af mellemkrigstidens mest betydningsfulde danske forfattere, Nis
Petersen, var sandsynligvis aldrig slået igennem, havde det ikke
været for overlægefruen Ellen Biilmann, der tog ham under sine
vinger som en art mæcen og beskytter. I nøgleromanen "Bogen om
Ruth" portrætterer Allan Asp Bock forholdet mellem Petersen og
Biilmann. Allan Asp Bock (1890-1982) var erhvervsmand og

forfatter. Han blev uddannet civilingeniør og fik en alsidig karriere i
forretningsverdenen. Som forfatter debuterede han i 1928 med

prosadigtene "Byen ved floden". Efter at have forsøgt sig med den
traditionelle roman, vendte han tilbage til versformen med romanen
"Bogen om Ruth" og trilogien "Skrevet i mandtal", som regnes for
forfatterskabets hovedværk. Det belønnedes i 1972 med Adam



Oehlenschläger-legatet og 1974 med Kritikernes ærespris. "En
sjæleskat." – Hans Brix, Berlingske Aften "Et fornemt kunstværk i
hver detalje." – Johs. Møller, Information "… den mest forstående
tolkning der måske nogensinde vil blive givet af mødet mellem
digteren, kvinden og Gud … et enestående kunstværk i ånd og

sandhed og uafhængig af tid, sted og personer." – Henrik Neiiendam,
Ekstra Bladet "Udsprunget af livets virkelighed, men bevinget af
intuitionen og løftet op i sandhedens rene sfære. Et sjælenes tidløse
møde." – Jørgen Andersen, Aarhus Stiftstidende "Med både lune og

ømhed har han karakteriseret en sjælden kvindetype på en så
overbevisende måde, at enhver henvisning til litteraturhistoriske
bilag turde være aldeles overflødig." – Kai Friis Møller, Politiken
"En af årets mest betydelige danske bøger." – Fyens Tidende

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Bogen om Ruth&s=dkbooks

