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Agnete Kaas Anna Baadsgaard Hent PDF Aage Sparre levede et dejligt liv i København, mens hans forældre
endnu levede. Han havde ikke de store bekymringer og kunne hengive sig til drømmerier og digte. Men da
faren døde dybt forgældet, og moren kort efter fulgte ham i graven, måtte Aage vende hjem til familiens hus
på landet, og i stedet for at digte om naturens skønhed måtte han kalkulere, hvordan han bedst kunne udnytte

dens resurser. Livet så trist ud, men en dag så han et lyspunkt gennem den gennemførte hårdhed … 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.

 

Aage Sparre levede et dejligt liv i København, mens hans forældre
endnu levede. Han havde ikke de store bekymringer og kunne
hengive sig til drømmerier og digte. Men da faren døde dybt
forgældet, og moren kort efter fulgte ham i graven, måtte Aage
vende hjem til familiens hus på landet, og i stedet for at digte om
naturens skønhed måtte han kalkulere, hvordan han bedst kunne

udnytte dens resurser. Livet så trist ud, men en dag så han et lyspunkt
gennem den gennemførte hårdhed … 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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