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Barnets gave Sven Lange Hent PDF Forlaget skriver: Ingeborg er efterhånden vant til sin skælvende krop og
sit plagede humør, hver gang hendes mand tager ud at rejse. Alligevel lider hun under dem. Hendes sind er
mørkt, og ensomheden har et stærkt greb i hendes. Hun længes efter en mening i med livet, men det barn, der
skulle give hele hendes liv og ægteskab mening, har nu ladet vente på sig i over fire år - og alt imens trækker

depressionens tunge skyer sig tættere og tættere omkring hende.

Den danske forfatter Sven Lange (1868-1930) blev født i København, men tilbragte efter sin
studentereksamen adskillige år i både Frankrig, Tyskland og Italien. Disse ophold spillede en stor rolle i Sven
Langes kunstneriske udvikling og dannelse, og det var disse knap ti år i udlandet, der var med til at gøre ham
til en af de mest berygtede og frygtede teater- og litteraturkritikere, da han i 1904 efterfulgte Edvard Brandes
på Politiken. Sven Lange udgav både romaner, fortællinger, dramaer og faglitteratur og fik sin litterære debut
med udgivelsen af nogle ironiske skitser under titlen "Engelche og andre fortællinger" i 1893. Han oplevede
dog først sit reelle gennembrud næsten ti år senere med romanen "Hjertets Gerninger", der blev udgivet i

1900.
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og sit plagede humør, hver gang hendes mand tager ud at rejse.

Alligevel lider hun under dem. Hendes sind er mørkt, og
ensomheden har et stærkt greb i hendes. Hun længes efter en mening

i med livet, men det barn, der skulle give hele hendes liv og
ægteskab mening, har nu ladet vente på sig i over fire år - og alt
imens trækker depressionens tunge skyer sig tættere og tættere

omkring hende.

Den danske forfatter Sven Lange (1868-1930) blev født i
København, men tilbragte efter sin studentereksamen adskillige år i
både Frankrig, Tyskland og Italien. Disse ophold spillede en stor
rolle i Sven Langes kunstneriske udvikling og dannelse, og det var
disse knap ti år i udlandet, der var med til at gøre ham til en af de
mest berygtede og frygtede teater- og litteraturkritikere, da han i
1904 efterfulgte Edvard Brandes på Politiken. Sven Lange udgav
både romaner, fortællinger, dramaer og faglitteratur og fik sin

litterære debut med udgivelsen af nogle ironiske skitser under titlen
"Engelche og andre fortællinger" i 1893. Han oplevede dog først sit

reelle gennembrud næsten ti år senere med romanen "Hjertets
Gerninger", der blev udgivet i 1900.
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