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Der var engang en atlanterhavshund Knud Andersen Hent PDF "Der var engang en Atlanterhavshund" er den
eventyrlige fortælling om bord på en brig i atlanterhavsfart. Med om bord er en farverig besætning ledet af en
imponerende kaptajn. Men de er ikke de eneste, der rejser med. I centrum af fortællingen befinder sig en
skibshund – en pragtig newfoundlænder, der er lige så vældig som den er venligtsindet. Knud Andersen
(1890-1980) var en dansk forfatter med en særlig forkærlighed for havet og sejlads. Derfor var hans

forfatterskab også præget af disse oplevelser. Mellem 1905-11 sejlede Andersen på langfart, i 1912 tog han
styrmands- og skibsførereksamen, i 1914-16 var en elev på Københavns købmandsskole, og herefter brugte

Andersen størstedelen af sit liv på og omkring havet i forbindelse med hans sejladser, arbejde og
forfatterskab. Knud Andersen udgav både romaner og noveller, der alle havde det tilfælles, at de skildrede

livet til søs og var præget af nærmest dokumentarisk realisme og storslået idealisme om menneskets tilværelse
og vilkår. Todelt serie om den sorte newfoundlænder, der er skibshund på en brig i atlanterhavsfart. I de to
bind - "Der var engang en Atlanterhavshund" og "Eventyret om vraghunden" - følger læseren den vældige
hund på dens mange eventyr både om bord på skibet og efterfølgende som vraghund med en drøm om endnu

en gang at komme til søs.

 

"Der var engang en Atlanterhavshund" er den eventyrlige fortælling
om bord på en brig i atlanterhavsfart. Med om bord er en farverig
besætning ledet af en imponerende kaptajn. Men de er ikke de
eneste, der rejser med. I centrum af fortællingen befinder sig en
skibshund – en pragtig newfoundlænder, der er lige så vældig som
den er venligtsindet. Knud Andersen (1890-1980) var en dansk

forfatter med en særlig forkærlighed for havet og sejlads. Derfor var
hans forfatterskab også præget af disse oplevelser. Mellem 1905-11

sejlede Andersen på langfart, i 1912 tog han styrmands- og
skibsførereksamen, i 1914-16 var en elev på Københavns

købmandsskole, og herefter brugte Andersen størstedelen af sit liv på
og omkring havet i forbindelse med hans sejladser, arbejde og

forfatterskab. Knud Andersen udgav både romaner og noveller, der



alle havde det tilfælles, at de skildrede livet til søs og var præget af
nærmest dokumentarisk realisme og storslået idealisme om
menneskets tilværelse og vilkår. Todelt serie om den sorte

newfoundlænder, der er skibshund på en brig i atlanterhavsfart. I de
to bind - "Der var engang en Atlanterhavshund" og "Eventyret om
vraghunden" - følger læseren den vældige hund på dens mange

eventyr både om bord på skibet og efterfølgende som vraghund med
en drøm om endnu en gang at komme til søs.
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