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Mindernes land. De grønne øer Anna Baadsgaard Hent PDF Vibeke og Elsebeth vokser op midt ude i skoven
hos deres far, der er skovridder. Morens død, da Vibeke kun var otte år, har sat sig dybe spor hos pigen, der
har lært en dyster side af livet at kende i en meget tidlig alder. Hvert forår får familien besøg af en fjern

slægtning af faren. Frøken Jakobi er en sær gammel dame, som de to små piger nærer en vis frygt for. Faren
har en svaghed for den gamle, der kom meget i hans forældres hjem, da han var barn. Samtidig håber han

inderst inde, at den velhavende frøken skal efterlade lidt penge til de små piger, som han ikke selv har meget
at give. Men kan det lykkes, når pigerne føler mere frygt end kærlighed for den mærkelige gamle dame, der
heller ikke lader til at føle noget særligt for dem? Anna Baadsgaard (1865-1954), var en dansk forfatterinde.

Hun var uddannet lærer, og drev i en periode en privatskole for piger. Hun boede en årrække i Italien,
Tyskland og England, hvorefter hun vendte tilbage til Danmark, hvor hun i 1892 debuterede med novellen
"Spurvens Tak". Hun debuterede som Romanforfatter med "Ude i Verden" i 1892. Hendes forfatterskab er

primært pigebøger, der er præget af budskaber, der hyldede kvindens traditionelle rolle, og familiens værdier.

 

Vibeke og Elsebeth vokser op midt ude i skoven hos deres far, der er
skovridder. Morens død, da Vibeke kun var otte år, har sat sig dybe
spor hos pigen, der har lært en dyster side af livet at kende i en
meget tidlig alder. Hvert forår får familien besøg af en fjern

slægtning af faren. Frøken Jakobi er en sær gammel dame, som de to
små piger nærer en vis frygt for. Faren har en svaghed for den gamle,
der kom meget i hans forældres hjem, da han var barn. Samtidig
håber han inderst inde, at den velhavende frøken skal efterlade lidt
penge til de små piger, som han ikke selv har meget at give. Men kan

det lykkes, når pigerne føler mere frygt end kærlighed for den
mærkelige gamle dame, der heller ikke lader til at føle noget særligt
for dem? Anna Baadsgaard (1865-1954), var en dansk forfatterinde.
Hun var uddannet lærer, og drev i en periode en privatskole for piger.
Hun boede en årrække i Italien, Tyskland og England, hvorefter hun

vendte tilbage til Danmark, hvor hun i 1892 debuterede med



novellen "Spurvens Tak". Hun debuterede som Romanforfatter med
"Ude i Verden" i 1892. Hendes forfatterskab er primært pigebøger,
der er præget af budskaber, der hyldede kvindens traditionelle rolle,

og familiens værdier.
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