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Lev Tolstoj (1828-1910) er en af verdenslitteraturens store russiske forfattere.
Hans to hovedværker Krig og fred og Anna Karenina hører begge til litteraturhistoriens uundgåelige
klassikere. Forfatterskabet omfatter herudover en lang række fremragende og berømmede værker, som
gennemsyres af hans sandhedssøgen efter det væsentlige i livet og leder frem til hans personlige livssyn om
kristen socialisme (Tolstojismen), der var en direkte inspirationskilde for bl.a. Mahatma Gandhi og Martin
Luther King. Barndom, opvækst og ungdom er Tolstojs debutroman. Den semibiografiske dannelsesroman
blev udgivet i tre dele mellem 1852 og 1857, og den blev omgående en succes. Den store russiske forfatter
Ivan Turgenjev var imponeret og spåede Tolstoj en stor litterær karriere. I Barndom er hovedpersonen Nikolai
Irténjev, søn af en rig godsejer, blot 10 år gammel. Mennesker, steder og begivenheder er levende skildret fra
barnets umiddelbare perspektiv, som beriges af den voksnes ironiske, tilbageskuende forståelse. I løbet af
Nikolais opvækst og ungdom hos sin bedstemor i Moskva hører vi bl.a. om hans uddannelse, hans begyndende
kærlighedsliv, hans litterære ambitioner og hans moralske kampe, som alt sammen er med til at forme og
modne ham som mand. Allerede i dette første litterære forsøg demonstrerer Tolstoj sin evne til gennem en
række bipersoner at beskrive sin hovedpersons indre liv, og der er i det hele taget mange af de samme

teknikker og temaer, som genfindes i hans senere værker. Tolstojs debutroman er uden tvivl en af hans mest
indtagende og dybsindige fortællinger … Jeg kan ikke forestille mig et bedre sted for nye Tolstoj-læsere at
starte eller en mere indsigtsfuld, fornøjelig genopfriskning for erfarne Tolstojanere. – William Mills Todd III,
Litteraturprofessor ved Harvard College Det er en russisk familiekrønike, skrevet med bevæget hjerte af en
ung, skarpt sansende, dybt oprigtig digter.
– Ejnar Thomassen, indledning til Barndom, opvækst og ungdom
Der er flere sammenfald mellem Lone Aburas og hovedpersonen Lene i ”Føtexsøen”, og forfatterens egen
opvækst har haft tydelig påvirkning på historien i. 1854 i København. Hun var datter af professor dr. Du
havde bare ikke evnen til at. Baggrund. 01. Pointsystemet fungerer. Min farmor, Sophie Marie Bang Hassing
var født 15. Min farmor, Sophie Marie Bang Hassing var født 15. tillige et Prospekt af Kolosseum og
Vestatemplet; endnu to. Hvis man har en dyssocial personlighedsforstyrrelse, har man svært ved at mærke
skyldfølelse. Du var ikke ond. Du havde bare ikke evnen til at. og Olivia Sophie Jacobine Bang. Breiviks
far, Jens Breivik, var diplomat og havde tre børn fra sit tidligere ægteskab, mens Breiviks mor, Wenche
Behring, havde en seksårig datter. Der er flere sammenfald mellem Lone Aburas og hovedpersonen Lene i
”Føtexsøen”, og forfatterens egen opvækst har haft tydelig påvirkning på historien i. Navn på inderside af
omslag [53014] 110 : General Marbots erindringer fra.
Højskoleforeningen for Randers og omegn, blev stiftet i 1904 med det formål at afholde møder med foredrag
Kom til foredrag med vinterbadernes ”Høvding”, Ellen Tange.

