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Skyerne spredes Anna Baadsgaard Hent PDF Den unge medicinstuderende Arne Bartholdy holder meget af
sin familie og bekymrer sig om deres helbred. Hans lillesøster Solvejg, der er så yndig, de andre søskende,

der er utroligt velbegavede og faren, der er en landskendt kunstmaler. Men der er én i familien, som alle andre
end Solvejg overser. Mor sidder altid pænt og lytter, når de andre diskuterer tidens store emner. Hun siger

selv, at hun ikke er klog nok til at tage del i samtalen. Samtidig slider hun sig op med at tage sig af
husholdningen og de hjemmeboende børn. Men Solvejg er bekymret for mors helbred, og det kommer ud af
det blå for Arne. Det går op for ham, at mor har lidt mere end nogen af de andre, dengang familien mistede
sig formue og måtte leve udelukkende af farens sparsomme indtægt fra malerierne. Det er på tide at gøre

noget drastisk ved situationen og lade skyerne spredes, så solen kan komme frem! Den danske forfatter Anna
Baadsgaard (1865-1954) var oprindeligt uddannet lærerinde. Efter at have boet i Italien og Tyskland flyttede
hun til London, hvor hun underviste i sprog. Hun debuterede som forfatter i 1890 med novellen "Spurvens
tak" i et børneblad. To år senere fik hun sin debut som voksenbogsforfatter med romanen "Ude i verden".
Efterfølgende har Anna Baadsgaard udgivet over halvtreds bøger, som fik stor succes i hele Skandinavien.

 

Den unge medicinstuderende Arne Bartholdy holder meget af sin
familie og bekymrer sig om deres helbred. Hans lillesøster Solvejg,
der er så yndig, de andre søskende, der er utroligt velbegavede og

faren, der er en landskendt kunstmaler. Men der er én i familien, som
alle andre end Solvejg overser. Mor sidder altid pænt og lytter, når de
andre diskuterer tidens store emner. Hun siger selv, at hun ikke er
klog nok til at tage del i samtalen. Samtidig slider hun sig op med at
tage sig af husholdningen og de hjemmeboende børn. Men Solvejg er
bekymret for mors helbred, og det kommer ud af det blå for Arne.
Det går op for ham, at mor har lidt mere end nogen af de andre,

dengang familien mistede sig formue og måtte leve udelukkende af
farens sparsomme indtægt fra malerierne. Det er på tide at gøre noget
drastisk ved situationen og lade skyerne spredes, så solen kan komme

frem! Den danske forfatter Anna Baadsgaard (1865-1954) var



oprindeligt uddannet lærerinde. Efter at have boet i Italien og
Tyskland flyttede hun til London, hvor hun underviste i sprog. Hun
debuterede som forfatter i 1890 med novellen "Spurvens tak" i et
børneblad. To år senere fik hun sin debut som voksenbogsforfatter
med romanen "Ude i verden". Efterfølgende har Anna Baadsgaard

udgivet over halvtreds bøger, som fik stor succes i hele
Skandinavien.
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