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Jeg gik mig over sø og land Børge Madsen Hent PDF Denne tredelte roman tager udgangspunkt i tre centrale
miljøer: et kvindeligt studenterkollegium, et forlag og et sted, der går under navnet "Slottet", hvor folk

kommer for at få tilfredsstillet deres behov for sex, gambling og alkohol. De to hovedpersoner har påvirket
hinandens tilværelse. En følelseskold ung kvinde, der på grund af en erotisk oplevelse i sin gymnasietid, som

tager afstand fra forhold, og en ældre lektor – den unge kvindes gamle elsker – der nu er blevet
forlagsredaktør og finder sig selv fanget i et magtspil på sin arbejdsplads.

Børge Madsen (1909-1978) var en dansk forfatter, som fik sin litterære debut med romanen "Jeg er salig".
Værket udkom i 1933 og skulle vise sig samtidig at blive Madsens hovedværk. Børge Madsen udgav en

række romaner og noveller, og ved siden af sin litterære karriere var han redaktør på forskellige tidsskrifter.

 

Denne tredelte roman tager udgangspunkt i tre centrale miljøer: et
kvindeligt studenterkollegium, et forlag og et sted, der går under
navnet "Slottet", hvor folk kommer for at få tilfredsstillet deres
behov for sex, gambling og alkohol. De to hovedpersoner har

påvirket hinandens tilværelse. En følelseskold ung kvinde, der på
grund af en erotisk oplevelse i sin gymnasietid, som tager afstand fra
forhold, og en ældre lektor – den unge kvindes gamle elsker – der nu
er blevet forlagsredaktør og finder sig selv fanget i et magtspil på sin

arbejdsplads.

Børge Madsen (1909-1978) var en dansk forfatter, som fik sin
litterære debut med romanen "Jeg er salig". Værket udkom i 1933 og
skulle vise sig samtidig at blive Madsens hovedværk. Børge Madsen
udgav en række romaner og noveller, og ved siden af sin litterære

karriere var han redaktør på forskellige tidsskrifter.
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