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Livets blændværk Sune Andresen Hent PDF I Livets Blændværk fortælles der om mennesker, for hvem ideen
om tingen er kommet til at erstatte tingen selv. Bent Karup er blevet præst i Vibjerg og lever nu helt i tanken
på sit kald: at reformere den splittede kirke, så alle særmeninger atter kan samles under ét tag. Han vil skrive
en doktorafhandling, hvor han vil gå i rette med den overprotestantiske individualisme, der truer med at
opløse alt trosliv. Men Karup er en teoretiker, der nok ser ideen, men ikke virkeligheden, og sådan er han
også i sit eget menneskeliv. Derfor er han svag og let at fælde. Han falder for den første kvinde, der frister
ham, fortvivler i sit forhold til hende, fordi han deri mister ideen om sig selv, agtelsen for sig selv. Det viser
sig, at det er dette selv, han alene har bygget på. Samtidig med denne handling løber en anden. Fru Constance

Holm er et fattigmandsbarn, der har forstået at tilegne sig tidens hele ydre kultur. Hun bliver et
beundringsværdigt kulturvæsen, men en bundløs egoist, der for at opretholde sin både ydre og indre

luksustilværelse flygter fra alle pligter som menneske og kvinde. Sune Andresen er født i 1902 og død i 1984.
Udover Livets Blændværk (1937) har han blandt andet skrevet romanerne Der kommer andre dage (1936) og

Dage og Nætter i Danmark (1938).

 

I Livets Blændværk fortælles der om mennesker, for hvem ideen om
tingen er kommet til at erstatte tingen selv. Bent Karup er blevet

præst i Vibjerg og lever nu helt i tanken på sit kald: at reformere den
splittede kirke, så alle særmeninger atter kan samles under ét tag.
Han vil skrive en doktorafhandling, hvor han vil gå i rette med den
overprotestantiske individualisme, der truer med at opløse alt trosliv.

Men Karup er en teoretiker, der nok ser ideen, men ikke
virkeligheden, og sådan er han også i sit eget menneskeliv. Derfor er
han svag og let at fælde. Han falder for den første kvinde, der frister
ham, fortvivler i sit forhold til hende, fordi han deri mister ideen om
sig selv, agtelsen for sig selv. Det viser sig, at det er dette selv, han
alene har bygget på. Samtidig med denne handling løber en anden.
Fru Constance Holm er et fattigmandsbarn, der har forstået at tilegne

sig tidens hele ydre kultur. Hun bliver et beundringsværdigt



kulturvæsen, men en bundløs egoist, der for at opretholde sin både
ydre og indre luksustilværelse flygter fra alle pligter som menneske
og kvinde. Sune Andresen er født i 1902 og død i 1984. Udover
Livets Blændværk (1937) har han blandt andet skrevet romanerne
Der kommer andre dage (1936) og Dage og Nætter i Danmark

(1938).

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Livets blændværk&s=dkbooks

