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Fædra Herman Bang Hent PDF Efter at være blevet skuffet i sin første kærlighed ægter Ellen Maag den langt
ældre lensgreve Urne. Sammen med ham deltager hun livligt i selskabslivet i ind- og udland, men tomheden i

hendes liv nager hende.

Da grevens søn vender hjem fra et fransk institut fjernt fra livet, slutter han sig til sin stedmor med naiv
hengivenhed, og Ellen forelsker sig i ham. Pint af sine forbudte og ugengældte følelser forfalder hun til et

morfinmisbrug.

Denne udgave er baseret på 2. og noget ændrede oplag fra 1904.

Værket er bearbejdet og tilrettet moderne retskrivning.

Herman Joachim Bang (1857–1912) var en dansk kritiker, forfatter og journalist. Han blev født i Asserballe
Præstegård på Als og blev i 1875 student fra Sorø Akademi. Bang debuterede med romanen Haabløse Slægter
(1880), som vakte stor opmærksomhed og blev konfiskeret af politiet for dens krænkelse af sædeligheden.
Bang blev straffet, men da var første oplag allerede udsolgt og forfatterens navn slået fast i offentligheden.

Værket Fædra er hans anden roman.

 

Efter at være blevet skuffet i sin første kærlighed ægter Ellen Maag
den langt ældre lensgreve Urne. Sammen med ham deltager hun
livligt i selskabslivet i ind- og udland, men tomheden i hendes liv

nager hende.

Da grevens søn vender hjem fra et fransk institut fjernt fra livet,
slutter han sig til sin stedmor med naiv hengivenhed, og Ellen
forelsker sig i ham. Pint af sine forbudte og ugengældte følelser

forfalder hun til et morfinmisbrug.

Denne udgave er baseret på 2. og noget ændrede oplag fra 1904.

Værket er bearbejdet og tilrettet moderne retskrivning.

Herman Joachim Bang (1857–1912) var en dansk kritiker, forfatter
og journalist. Han blev født i Asserballe Præstegård på Als og blev i
1875 student fra Sorø Akademi. Bang debuterede med romanen
Haabløse Slægter (1880), som vakte stor opmærksomhed og blev

konfiskeret af politiet for dens krænkelse af sædeligheden. Bang blev
straffet, men da var første oplag allerede udsolgt og forfatterens navn

slået fast i offentligheden. Værket Fædra er hans anden roman.
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