Knut Hamsun
Forfatter:

Lars Frode Larsen

Forlag:

Font Forlag AS

Serie:

Norwegian heritage

Originaltittel:

Knut Hamsun

Oversatt av:

Ferguson, Robert

Sprak:

Engelsk

Antall sider:

98

ISBN/EAN:

9788281692022

Kategori:

Biografier og memoarer

Utgivelsesar:

2012

Knut Hamsun.pdf
Knut Hamsun.epub

KNUT HAMSUN (1859-1952), Norwegian author of a number of novels, short stories and essays. Among his
best-known works are Hunger, Victoria and Growth of the soil. He was awarded the Nobel Prize in literature
in 1920. His politics were highly controversial. NORWEGIAN HERITAGE is a series of illustrated books
about our most important and best-known national icons. The respective titles introduce major personalities
from the worlds of art and literature, science and sports, but also the many natural wonders of the country, as
well as significant historical periods and cultural expressions. Each book offers an updated introduction to
readers who wish to familiarize themselves with a given subject. For a full list of the series' titles, see
www.norwegian-heritage.no
Knut Hamsun. Knut Hamsun (1859-1952) vokste opp på Hamarøy i Nordland. Mange av historiene hans
henter inspirasjon herfra. Knut Hamsun var en nyskapende og. Trenger du et godt sitat? På Siterte sitater
finner du sitater av Knut Hamsun og mer enn 3225 andre forfattere. Knut Hamsun (1859–1952) har hatt en
enorm innflytelse på europeisk og amerikansk litteratur. I 1920 fikk han Nobelprisen i litteratur. Knud
Pedersen ble født i. Analyse av Knut Hamsuns avisinnlegg "Bonde".

Oppgaven tar for seg følgende spørsmål: - Hva er hovedargumentet til Hamsun i dette avisinnlegget? Denne
oppgaven inneholder en analyse og tolkning av novellen "Ringen" av Knut Hamsun. Analysen inneholder
blandt annet tema, komposisjon og budskap. Knut Hamsun - "Sult" En grundig analyse av boken "Sult" og et
kort sammendrag av Knut Hamsuns liv. Særemne om Knut Hamsun Særemne som tar for seg bøkene Sult,
Victoria og Markens grøde.
Ser også på Knut Hamsuns betydning for dagens moderne litteratur. Sentrale karakterer: Victoria ; Victoria er
datter av en rik godseier, og forelsker seg i møllersønnen Johannes. På grunn av de sosiale skillene er
forholdet. Kultur har alltid vær en viktig del av vårt hotell. Det var kanskje derfor Knut Hamsun valge å bo
hos oss under arbeidet med boken "Den siste glæde" i 1911-12.
Hamusundagene er en litteratur - og kulturfestival på Hamarøy i Nordland som skal fremme Nobelprisvinner
og forfatter Knut Hamsuns liv og virke.

