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Poul Baggers ungdom Anna Baadsgaard Hent PDF Poul Bagger er præsten Benedikt og hans kone, Ninas,

første barn. Begge forældre elsker ham ganske rigtigt højt, men det er på hver sin måde. Præsten er gudfrygtig
og ønsker, at Poul skal blive det samme. Han håber, han i modsætning til så mange andre vil komme til at

påskønne livet som en Guds gave. Nina bryder sig ikke om al den alvor og ordentlighed, hendes mand lægger
for dagen. Hun er varm og lys og sætter pris på livets små glæder. Begge forældre kommer til at præge Poul
Baggers ungdom, og undervejs må han vælge, hvis vej han vil følge. 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.

 

Poul Bagger er præsten Benedikt og hans kone, Ninas, første barn.
Begge forældre elsker ham ganske rigtigt højt, men det er på hver sin
måde. Præsten er gudfrygtig og ønsker, at Poul skal blive det samme.
Han håber, han i modsætning til så mange andre vil komme til at
påskønne livet som en Guds gave. Nina bryder sig ikke om al den
alvor og ordentlighed, hendes mand lægger for dagen. Hun er varm
og lys og sætter pris på livets små glæder. Begge forældre kommer
til at præge Poul Baggers ungdom, og undervejs må han vælge, hvis
vej han vil følge. 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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