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Udspring Ingegerd Danielsen Hent PDF Udspring består af tre fortællinger, der strækker sig over en stor del af
det forrige århundrede. Fra 1914 i den første fortælling til omkring årtusindeskiftet i den tredje. Det fælles
bagtæppe er en adresse uden for Ring 1 i København. Her udspiller personernes liv sig: Asta Hansen, der
lever et tilsyneladende anonymt liv, men gemmer på både tragisk kærlighed og en dyster hemmelighed.

Bankassistent Kaj Sørensen og hans franske hustru, cirkusartisten Gabrielle Chavet, der tidligere var berømt
som ´Udspringenes Dronning , men nu er en skygge af sig selv. Og endelig ferskvandsbiologen Karl-Heinz
Eberling Nielsen med sine særlige evner og hans underbo Pernille Iversen, der har svært ved at sove og finde
sin plads i tilværelsen. De tre fortællinger er selvstændige historier, men væver sig med fælles tematiske
problematikker ind i hinanden og tegner sammen et portræt af sociale skæbner, kærlighed og eksistens.

Udspring er Ingegerd Danielsen (f. 1946) fjerde roman. Hun har hidtil skrevet historiske romaner om perioden
1880-1930. Ingegerd Danielsen har en magisterkonferens i kunsthistorie fra Aarhus Universitet og har blandt
andet arbejdet som underviser ved Aarhus Universitet, været redaktionel medarbejder på et kulturhistorisk

forlag, anmelder, museumskonsulent og oversætter.
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omkring årtusindeskiftet i den tredje. Det fælles bagtæppe er en
adresse uden for Ring 1 i København. Her udspiller personernes liv
sig: Asta Hansen, der lever et tilsyneladende anonymt liv, men
gemmer på både tragisk kærlighed og en dyster hemmelighed.

Bankassistent Kaj Sørensen og hans franske hustru, cirkusartisten
Gabrielle Chavet, der tidligere var berømt som ´Udspringenes

Dronning , men nu er en skygge af sig selv. Og endelig
ferskvandsbiologen Karl-Heinz Eberling Nielsen med sine særlige
evner og hans underbo Pernille Iversen, der har svært ved at sove og



finde sin plads i tilværelsen. De tre fortællinger er selvstændige
historier, men væver sig med fælles tematiske problematikker ind i
hinanden og tegner sammen et portræt af sociale skæbner, kærlighed
og eksistens. Udspring er Ingegerd Danielsen (f. 1946) fjerde roman.
Hun har hidtil skrevet historiske romaner om perioden 1880-1930.
Ingegerd Danielsen har en magisterkonferens i kunsthistorie fra

Aarhus Universitet og har blandt andet arbejdet som underviser ved
Aarhus Universitet, været redaktionel medarbejder på et

kulturhistorisk forlag, anmelder, museumskonsulent og oversætter.
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