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De stille dage Astrid Ehrencron-Kidde Hent PDF Hvis der er to ting, som Astrid Ehrencron-Kidde forstår sig
på at beskrive, så er det naturen og musikken. Begge spiller derfor store roller i hendes sanselige og smukke

historie om den unge, robuste omend sarte kvinde, Agnete Ramm, som ønsker at blive taget alvorligt i
mændenes verden. "De stille dage" er en historie om kærlighed og om smerten ved at miste ... Astrid

Ehrencron-Kidde (1871-1960) var en dansk forfatter, der udgav socialrealistiske romaner, ofte med fokus på
kvinderollen og kvindens splittelse mellem tradition og selvstændig udfoldelse. Hun fik sin litterære debut
med romanen "Æventyr" i 1901. Dette skulle blive et af fire værker med overnaturligt motiv i Ehrencron-

Kiddes forfatterskab. Efter at være blevet gift med forfatteren Harald Kidde, i hvis skygge hun måtte tilbringe
det meste af sit forfatterliv, begyndte de sammen at rejse, og særligt Sverige gjorde stort indtryk på og

påvirkede mange af Ehrencron-Kiddes værker.

 

Hvis der er to ting, som Astrid Ehrencron-Kidde forstår sig på at
beskrive, så er det naturen og musikken. Begge spiller derfor store
roller i hendes sanselige og smukke historie om den unge, robuste
omend sarte kvinde, Agnete Ramm, som ønsker at blive taget
alvorligt i mændenes verden. "De stille dage" er en historie om
kærlighed og om smerten ved at miste ... Astrid Ehrencron-Kidde
(1871-1960) var en dansk forfatter, der udgav socialrealistiske
romaner, ofte med fokus på kvinderollen og kvindens splittelse
mellem tradition og selvstændig udfoldelse. Hun fik sin litterære
debut med romanen "Æventyr" i 1901. Dette skulle blive et af fire
værker med overnaturligt motiv i Ehrencron-Kiddes forfatterskab.
Efter at være blevet gift med forfatteren Harald Kidde, i hvis skygge
hun måtte tilbringe det meste af sit forfatterliv, begyndte de sammen
at rejse, og særligt Sverige gjorde stort indtryk på og påvirkede

mange af Ehrencron-Kiddes værker.
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