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Omvæltninger Carl Bang Hent PDF "Jeg bliver helt kold og rejser mig over ende. -Hvad er det, du siger! -Årh
elskede, tænk nu ikke på det. Jeg tager hele ansvaret. Hun griber efter mig og får mig ned ved siden af sig. -
Jeg vil så gerne have et barn. Med dig. Jeg river mig løs. Jeg ser hendes angst. -Du må ikke blive vred! Jeg
skrumper hurtigt til den lille, kolde mand jeg egentlig er. -Nej elskede, du må ikke gå fra mig nu, bliv lidt...
Jeg tænder lyset og ser den fremmede kvinde ligge der med tårer i sine bedende øjne. Jeg begynder at finde
tøjet. Men hun er over mig og forsøger at rive det af mig igen. Jeg slår til hende. Min vrede er kold. Og før
jeg har sanset det har jeg stukket hende en knaldende lussing, og en til." "Omvæltninger" er 10 nervepirrende

noveller om mennesket i dets allermest menneskelige form. Indhold "Blomsterne"" "Livets skønhed"
"Aktionen" "Reminiscencer af lyd" "Borgerlig kunst" "Mælk og honning" "Alice, Svend og hundene" "Fri til
sidst" "Kampen om hovedstaden" "Profeten" Carl Bang (1928-1998) var en dansk forfatter og digter. Som 18-
årig debuterede han med digtsamlingen "Vandfald og vindeltrapper". Carl Bang kastede sig efterfølgende
over prosaen og skrev både romaner og noveller. Hans engagement i politik og samfund præger dele af hans
forfatterskab, hvor særligt forholdet mellem socialklasserne er et genkommende tema. Carl Bang modtog i
løbet af sin karriere en række anerkendelser. Her kan blandt andet nævnes Statens kunstfonds livsvarige
ydelse i 1981, Henrik Pontoppidans Mindefonds Legat i 1986 og Herman Bangs Mindelegat i 1992.

 

"Jeg bliver helt kold og rejser mig over ende. -Hvad er det, du siger!
-Årh elskede, tænk nu ikke på det. Jeg tager hele ansvaret. Hun
griber efter mig og får mig ned ved siden af sig. -Jeg vil så gerne
have et barn. Med dig. Jeg river mig løs. Jeg ser hendes angst. -Du
må ikke blive vred! Jeg skrumper hurtigt til den lille, kolde mand jeg
egentlig er. -Nej elskede, du må ikke gå fra mig nu, bliv lidt... Jeg
tænder lyset og ser den fremmede kvinde ligge der med tårer i sine
bedende øjne. Jeg begynder at finde tøjet. Men hun er over mig og
forsøger at rive det af mig igen. Jeg slår til hende. Min vrede er kold.
Og før jeg har sanset det har jeg stukket hende en knaldende lussing,

og en til." "Omvæltninger" er 10 nervepirrende noveller om
mennesket i dets allermest menneskelige form. Indhold

"Blomsterne"" "Livets skønhed" "Aktionen" "Reminiscencer af lyd"



"Borgerlig kunst" "Mælk og honning" "Alice, Svend og hundene"
"Fri til sidst" "Kampen om hovedstaden" "Profeten" Carl Bang

(1928-1998) var en dansk forfatter og digter. Som 18-årig debuterede
han med digtsamlingen "Vandfald og vindeltrapper". Carl Bang
kastede sig efterfølgende over prosaen og skrev både romaner og

noveller. Hans engagement i politik og samfund præger dele af hans
forfatterskab, hvor særligt forholdet mellem socialklasserne er et
genkommende tema. Carl Bang modtog i løbet af sin karriere en

række anerkendelser. Her kan blandt andet nævnes Statens
kunstfonds livsvarige ydelse i 1981, Henrik Pontoppidans

Mindefonds Legat i 1986 og Herman Bangs Mindelegat i 1992.
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