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Se, människan! Elisabeth Bergstrand Poulsen Hent PDF Örnan är en seg bondkvinna som överlevt tre äkta
män och snart fyller hundra år. Födelsedagsmorgonen inleder hon med att jaga rätt på en bortsprungen kalv.

Örnan är ett med jorden och naturen och kan trots alla vedermödor, tragedier och få glädjeämnen se livet i ett
större sammanhang. Hon överlever både sin son och sondotter (som dör i barnsäng) och blir den som får ta

ansvar för barnbarnbarnets uppväxt.

Se, människan! är en hyllning till den gamla kvinnan i all sin ensamhet, skörhet och seghet.

Anna Albertina Elisabeth Bergstrand-Poulsen (1887-1955) var en svensk konstnär och författare. Hon skrev
flera böcker varav många är översatta till andra språk, bland annat danska, holländska, tyska och engelska.

Bergstrand-Poulsen var även en mångsidig porträttmålare och bondelivsskildrare som både målade stora
oljemålningar och mindre akvareller, ofta i expressionistisk stil.

 

Örnan är en seg bondkvinna som överlevt tre äkta män och snart
fyller hundra år. Födelsedagsmorgonen inleder hon med att jaga rätt

på en bortsprungen kalv.

Örnan är ett med jorden och naturen och kan trots alla vedermödor,
tragedier och få glädjeämnen se livet i ett större sammanhang. Hon
överlever både sin son och sondotter (som dör i barnsäng) och blir

den som får ta ansvar för barnbarnbarnets uppväxt.

Se, människan! är en hyllning till den gamla kvinnan i all sin
ensamhet, skörhet och seghet.

Anna Albertina Elisabeth Bergstrand-Poulsen (1887-1955) var en
svensk konstnär och författare. Hon skrev flera böcker varav många
är översatta till andra språk, bland annat danska, holländska, tyska

och engelska.

Bergstrand-Poulsen var även en mångsidig porträttmålare och
bondelivsskildrare som både målade stora oljemålningar och mindre

akvareller, ofta i expressionistisk stil.
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