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Mange ægteskaber Sherwood Anderson Hent PDF Den moderne forretningsmand John Webster er kørt fast i
en kedelig og gold hverdagsrutine – i sit arbejdsliv såvel som i sit ægteskab med en kedelig, konventionel

kone. Da Webster indser, hvor tomt hans liv er, forlader han alt i håb om endnu at kunne skabe sig en frugtbar
tilværelse. Han frigør sig fra den snærende puritanisme, der kvæler alt rent og ægte i menneskers samvær, og
bryder ud af sit ægteskab. Hos andre kvinder og i et sandt og nært forhold til naturen søger han et nyt liv. En
livsbekræftende roman, der skildrer stærke følelser og ren sanselighed. Bogen er blevet kaldt ”en af vor tids
mærkværdigste, på en gang bitreste og hedeste ægteskabsromaner”. Sherwood Anderson (1876-1941),

amerikansk forfatter. Indvarslede og blev en af de største inspiratorer til de forfattere, der blev kaldt ”The Lost
Generation”: William Faulkner, F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, T.S. Eliot, John Steinbeck og John
Dos Passos. I sin nære skildring af mennesket i naturen blev Anderson sammenlignet med Walt Whitman.
Han skrev romaner, noveller og endda en lyriksamling – og blev kendt for sin subjektive stil og værker med
selvbiografisk indhold. Anderson voksede op i en fattig arbejderfamilie i Ohio, gik ud af skolen som 14-årig
og ernærede sig af løse jobs. I 1900 vendte han tilbage til skolebænken, fik herefter arbejde som tekstforfatter
i Chicago. Blev gift med en velhavende kvinde, stiftede familie og ind-ledte en karriere som fabriksejer. Fik i
1912 et mentalt sammenbrud, der for altid skulle ændre hans liv. Han forsvandt sporløst og var for-svundet i
fire dage, før man fandt ham i en kornmark. Da han kom sig, forlod han sin familie for at leve som forfatter.

Han udgav sin første roman i 1916 og blev hurtigt en anerkendt og respekteret forfatter.

 

Den moderne forretningsmand John Webster er kørt fast i en kedelig
og gold hverdagsrutine – i sit arbejdsliv såvel som i sit ægteskab med
en kedelig, konventionel kone. Da Webster indser, hvor tomt hans liv
er, forlader han alt i håb om endnu at kunne skabe sig en frugtbar
tilværelse. Han frigør sig fra den snærende puritanisme, der kvæler
alt rent og ægte i menneskers samvær, og bryder ud af sit ægteskab.
Hos andre kvinder og i et sandt og nært forhold til naturen søger han
et nyt liv. En livsbekræftende roman, der skildrer stærke følelser og

ren sanselighed. Bogen er blevet kaldt ”en af vor tids



mærkværdigste, på en gang bitreste og hedeste ægteskabsromaner”.
Sherwood Anderson (1876-1941), amerikansk forfatter. Indvarslede
og blev en af de største inspiratorer til de forfattere, der blev kaldt

”The Lost Generation”: William Faulkner, F. Scott Fitzgerald, Ernest
Hemingway, T.S. Eliot, John Steinbeck og John Dos Passos. I sin
nære skildring af mennesket i naturen blev Anderson sammenlignet
med Walt Whitman. Han skrev romaner, noveller og endda en

lyriksamling – og blev kendt for sin subjektive stil og værker med
selvbiografisk indhold. Anderson voksede op i en fattig

arbejderfamilie i Ohio, gik ud af skolen som 14-årig og ernærede sig
af løse jobs. I 1900 vendte han tilbage til skolebænken, fik herefter
arbejde som tekstforfatter i Chicago. Blev gift med en velhavende

kvinde, stiftede familie og ind-ledte en karriere som fabriksejer. Fik i
1912 et mentalt sammenbrud, der for altid skulle ændre hans liv. Han
forsvandt sporløst og var for-svundet i fire dage, før man fandt ham i
en kornmark. Da han kom sig, forlod han sin familie for at leve som

forfatter. Han udgav sin første roman i 1916 og blev hurtigt en
anerkendt og respekteret forfatter.
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