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En bænk i solen Grete Povlsen Hent PDF Frans havde en drøm i livet: at skrive doktorafhandling om vilde
planter, at nyde solen fra en bænk i solen – at blive en fri mand. I stedet visner han inde i sit støvede kontor,
spærret inde i dagens bedste timer. Kun Hanna, en kollega forstår ham. Men hvad nu? Skal han bare kigge på,
mens livet suser forbi? I "En bænk i solen" (1993) kaster Grete Povlsen et kærligt blik på en overset eksistens,
der kæmper for at finde mening i tilværelsen. Grete Anna Povlsen (1915-1996) debuterede med romanen

Trojka i 1964 og modtog allerede året efter den første af en stribe anerkendelser for sit arbejde som
"Forfatterne Harald Kiddes og Astrid Ehrencron-Kiddes Legat". Fra 1981 og til sin død modtog hun Statens
Kunstfonds livslange ydelse. I 1985 udgav hun romanen Ingeborg, der blev bogen bag tv-serien "To som

elsker hinanden" – om Ingeborg og Viggo Stuckenbergs tragiske kærlighedshistorie.

 

Frans havde en drøm i livet: at skrive doktorafhandling om vilde
planter, at nyde solen fra en bænk i solen – at blive en fri mand. I
stedet visner han inde i sit støvede kontor, spærret inde i dagens

bedste timer. Kun Hanna, en kollega forstår ham. Men hvad nu? Skal
han bare kigge på, mens livet suser forbi? I "En bænk i solen" (1993)

kaster Grete Povlsen et kærligt blik på en overset eksistens, der
kæmper for at finde mening i tilværelsen. Grete Anna Povlsen
(1915-1996) debuterede med romanen Trojka i 1964 og modtog

allerede året efter den første af en stribe anerkendelser for sit arbejde
som "Forfatterne Harald Kiddes og Astrid Ehrencron-Kiddes Legat".
Fra 1981 og til sin død modtog hun Statens Kunstfonds livslange

ydelse. I 1985 udgav hun romanen Ingeborg, der blev bogen bag tv-
serien "To som elsker hinanden" – om Ingeborg og Viggo

Stuckenbergs tragiske kærlighedshistorie.
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