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Birgit Borg Anna Baadsgaard Hent PDF Den nittenårige finne Birgit Borg har levet hele sit liv i en lille by
langt oppe i Finland i et fattigt hjem med sin mor. Hendes udlængsel er stor, men visheden om, at hun aldrig
nogensinde vil få råd til at forlade den lille, kolde by, har gjort hende indadvendt og tungsindig. En dag

kommer den fine svenske dame fru Gyllenberg tilfældigvis til gården, og hun får medlidenhed med den unge
pige. Hun overtaler Birgits mor til at lade hende komme med på sin planlagte rejse til et sydsvensk pensionat.
Til Birgits store glæde giver moren hende lov, og i det varme svenske forår blomstrer den unge pige op. Hun
bliver modtagelig over for nogle af livets glæder, som hun aldrig havde kunnet forestille sig i sit gamle liv, og
turen kommer til at ændre Birgit og hendes liv for bestandigt. Anna Baadsgaard (1865-1954), var en dansk
forfatterinde. Hun var uddannet lærer, og drev i en periode en privatskole for piger. Hun boede en årrække i
Italien, Tyskland og England, hvorefter hun vendte tilbage til Danmark, hvor hun i 1892 debuterede med

novellen "Spurvens Tak". Hun debuterede som Romanforfatter med "Ude i Verden" i 1892. Hendes
forfatterskab er primært pigebøger, der er præget af budskaber, der hyldede kvindens traditionelle rolle, og

familiens værdier.
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