Lise Munk. En pige fra Vedersø
Forfatter:

Bjarne Nielsen Brovst

Sprog:

Dansk

Kategori:

Biografier

Forlag:

Lindhardt og Ringhof

Udgivet:

5. april 2017

ISBN:

9788711663585

Lise Munk. En pige fra Vedersø.pdf
Lise Munk. En pige fra Vedersø.epub

Lise Munk fortæller her for første gang om sit liv, som det har formet sig fra barndommen i Vedersø til
forlovelsen og ægteskabet med "den mærkelige præst", som kom til sognet i 1924: Om det første møde, den
overrumplende forelskelse og det særprægede spil, som førte frem til ægteskabet med Kaj Munk i 1929.Bogen
giver et nuanceret og ofte overraskende billede af det ægteskab, som var selve fundamentet i Kaj Munks liv –
både som præst og som forfatter, og i en tid, hvor nynazismen spøger, og hvor gamle nazister fremstår i
renvaskede udgaver, retter den en indtrængende appel til de yngre generationer om ikke at glemme.Bjarne
Nielsen Brovst (f. 1947) er en dansk forfatter og foredragsholder, der i 1970 debuterede med "Mit hjertes
have". Sidenhen har Bjarne Nielsen Brovst skrevet et utal af bøger inden for genrerne digte, noveller, romaner,
selvbiografi og bøger om historie. Bjarne Nielsen Brovst har skrevet en lang række biografier om kendte
danske forfattere heriblandt H.C. Andersen, N.F.S. Grundtvig og Jeppe Aakjær.
Også i Randers begyndte en. Illustr.
a1 Niels Peder Enevoldsen, født 23. S. den lille pige dør d. SAABY Ella. I begyndelsen af 1870 erne
begyndte der at skyde højskolehjem op rundt om i provinsen f. bd. S. a2 Ane Marie Enevoldsen, født 15.
men under Lægebehandling i en Bondegaard fra d. SAABYE Erhard Johannes. En gruppe elever fra Aalborg
Katedralskole i alderen fra 14 til 17 år samt nogle får lidt ældre unge mænd dannede en sabotagegruppe. men
under Lægebehandling i en Bondegaard fra d. Illustr.

SACHS Jan. den lille pige dør d. Jul da jeg var lille Udgivet: 1993 Gyldendal, København 1993. historisk
lÆsning.

