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Floden Henri Nathansen Hent PDF "Nu bremsede en Vogn, den pressede Kraften i sig modvilligt, knurrende.
Saa slap den atter løs og fløj befriet forbi - - En ung Pige var steget af. Brun saá hende løfte Kjolen og spanke
over Gaden. Saa kom hun hen mod Lygten. I samme Øjeblik hun saá op, kendte han hende. Hvad var det, hun
hed? Nu stod hun stille og smilede til ham med alle sine smaa, frække Tænder." Roman fra begyndelsen af
1900-tallet om manden Tage Brun, der på trods af sit ægteskab har svært ved at holde fingrene fra andre

kvinder end sin kone. Tage er i tvivl om han helst vil ægteskabets kærlige forpligtelse eller frihedens flod af
evindelige muligheder. Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. Henri Nathansen (1868-
1944) fra en dansk forfatter, dramatiker og skuespiller med jødiskbaggrund. Han voksede op i et grosserhjem
i København og tilbragte den første tid af sin ungdom med at studere jura. Henri Nathansen opgav imidlertid
den juridiske vej for i stedet at forfølge et liv som skuespiller og forfatter. Henri Nathansen er især kendt for
skuespillet "Indenfor Murene", som fik præmiere i 1912 på Det Kongelige Teater. Han instruerede selv

stykket, og det blev en stor succes. Under den tyske besættelse af Danmark var Henri Nathansen tvunget til at
flygte til Sverige i 1943. Han endte sine dage i Lund i 1944, hvor han begik selvmord. "Indenfor Murene" er
sidenhen blevet indoptaget i den danske kulturkanon og bliver anset for at være en klassiker inden for dansk

scenekunst og dramatik.

 

"Nu bremsede en Vogn, den pressede Kraften i sig modvilligt,
knurrende. Saa slap den atter løs og fløj befriet forbi - - En ung Pige
var steget af. Brun saá hende løfte Kjolen og spanke over Gaden. Saa
kom hun hen mod Lygten. I samme Øjeblik hun saá op, kendte han
hende. Hvad var det, hun hed? Nu stod hun stille og smilede til ham
med alle sine smaa, frække Tænder." Roman fra begyndelsen af

1900-tallet om manden Tage Brun, der på trods af sit ægteskab har
svært ved at holde fingrene fra andre kvinder end sin kone. Tage er i
tvivl om han helst vil ægteskabets kærlige forpligtelse eller frihedens
flod af evindelige muligheder. Bogen er skrevet i og med samtidens
sprog og retskrivning. Henri Nathansen (1868-1944) fra en dansk
forfatter, dramatiker og skuespiller med jødiskbaggrund. Han

voksede op i et grosserhjem i København og tilbragte den første tid



af sin ungdom med at studere jura. Henri Nathansen opgav imidlertid
den juridiske vej for i stedet at forfølge et liv som skuespiller og
forfatter. Henri Nathansen er især kendt for skuespillet "Indenfor
Murene", som fik præmiere i 1912 på Det Kongelige Teater. Han

instruerede selv stykket, og det blev en stor succes. Under den tyske
besættelse af Danmark var Henri Nathansen tvunget til at flygte til
Sverige i 1943. Han endte sine dage i Lund i 1944, hvor han begik
selvmord. "Indenfor Murene" er sidenhen blevet indoptaget i den

danske kulturkanon og bliver anset for at være en klassiker inden for
dansk scenekunst og dramatik.
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