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I morgen Marcus Lauesen Hent PDF "Her skal fortælles om Sigrid, Datter af Thomas og Maren, fattige Folk i
et Fiskerleje. Og om Sigrids Smerte, og om smaa Tanker, der fødtes i hendes Sjæl og hjalp hende gennem
Lidelsen til Sejr og til Liv." Marcus Lauesens "I morgen" er en psykologisk skildring af den unge kvinde,
Sigrid, der tilhører det danske mindretal i Nordslesvig før genforeningen. Sigrid er gravid, men faren til

hendes barn er netop død i fængslet. Hun er i vildrede og flirter med tanker om at drukne sig selv, men noget
inde i hende nægter at give efter for det tungsind, der præger så stor en del af hendes omgivelser, og Sigrid
beslutter sig i stedet til at tage kampen op. Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Marcus Lauesen (1907-75) var en dansk forfatter og digter. Marcus Lauesen voksede op på Aabenraa-egnen i
Sønderjylland inden genforeningen. Den sønderjyske identitet er et genkommende tema i Marcus Lauesens

forfatterskab.

 

"Her skal fortælles om Sigrid, Datter af Thomas og Maren, fattige
Folk i et Fiskerleje. Og om Sigrids Smerte, og om smaa Tanker, der
fødtes i hendes Sjæl og hjalp hende gennem Lidelsen til Sejr og til
Liv." Marcus Lauesens "I morgen" er en psykologisk skildring af den
unge kvinde, Sigrid, der tilhører det danske mindretal i Nordslesvig
før genforeningen. Sigrid er gravid, men faren til hendes barn er
netop død i fængslet. Hun er i vildrede og flirter med tanker om at
drukne sig selv, men noget inde i hende nægter at give efter for det
tungsind, der præger så stor en del af hendes omgivelser, og Sigrid
beslutter sig i stedet til at tage kampen op. Bogen er skrevet i og med
samtidens sprog og retskrivning. Marcus Lauesen (1907-75) var en
dansk forfatter og digter. Marcus Lauesen voksede op på Aabenraa-

egnen i Sønderjylland inden genforeningen. Den sønderjyske
identitet er et genkommende tema i Marcus Lauesens forfatterskab.
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