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Huset ved kanalen Astrid Ehrencron-Kidde Hent PDF "Huset ved kanalen" fortæller historien om pigen

Konstances liv. Hun er vokset op uden en mor, men højt elsket af sin far, skibskaptajnen W. Kolind. Omringet
af folk, der holder af hende og folk, hun holder af, vokser Konstance lykkeligt op som en intelligent kvinde
med et friskt og selvstændigt sind. Men hendes liv udvikler sig ikke, som hun har drømt om. Hun føler sig
fanget i sin fars hus og i sin søgen efter kærligheden. Men så længe hun ikke kan forlade sin fars hus, vil det
så overhovedet nytte noget, hvis kærligheden alligevel pludselig dukker op? Astrid Ehrencron-Kidde (1871-
1960) var en dansk forfatter, der udgav socialrealistiske romaner, ofte med fokus på kvinderollen og kvindens
splittelse mellem tradition og selvstændig udfoldelse. Hun fik sin litterære debut med romanen "Æventyr" i
1901. Dette skulle blive et af fire værker med overnaturligt motiv i Ehrencron-Kiddes forfatterskab. Efter at
være blevet gift med forfatteren Harald Kidde, i hvis skygge hun måtte tilbringe det meste af sit forfatterliv,
begyndte de sammen at rejse, og særligt Sverige gjorde stort indtryk på og påvirkede mange af Ehrencron-

Kiddes værker.

 

"Huset ved kanalen" fortæller historien om pigen Konstances liv.
Hun er vokset op uden en mor, men højt elsket af sin far,

skibskaptajnen W. Kolind. Omringet af folk, der holder af hende og
folk, hun holder af, vokser Konstance lykkeligt op som en intelligent
kvinde med et friskt og selvstændigt sind. Men hendes liv udvikler
sig ikke, som hun har drømt om. Hun føler sig fanget i sin fars hus
og i sin søgen efter kærligheden. Men så længe hun ikke kan forlade
sin fars hus, vil det så overhovedet nytte noget, hvis kærligheden

alligevel pludselig dukker op? Astrid Ehrencron-Kidde (1871-1960)
var en dansk forfatter, der udgav socialrealistiske romaner, ofte med
fokus på kvinderollen og kvindens splittelse mellem tradition og
selvstændig udfoldelse. Hun fik sin litterære debut med romanen

"Æventyr" i 1901. Dette skulle blive et af fire værker med
overnaturligt motiv i Ehrencron-Kiddes forfatterskab. Efter at være
blevet gift med forfatteren Harald Kidde, i hvis skygge hun måtte



tilbringe det meste af sit forfatterliv, begyndte de sammen at rejse, og
særligt Sverige gjorde stort indtryk på og påvirkede mange af

Ehrencron-Kiddes værker.
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