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MÆND BÆRER MIN KISTE er historien om en ung kvinde, som af en ældre mand bliver spurgt, hvorfor hun
ønsker at dø. Omtåget efter at have overlevet et seriøst forsøg på at dø ung følger hun ordren fra et geni, som
siger at hun for fanden bare skal skrive! Han ønsker at hun skal overleve, hun ønsker at aflægge vidnesbyrd og
dø. Hun genoplever sit liv gennem fem mænd, hun elsker. Fem mænd, fem kapitler: 1. Faren 2. Broren 3.
Kunstneren 4. Fodboldspilleren 5. Geniet. Der er fem mænd, og nogle af dem skal bære hendes kiste. Nogle af
dem skal bære den vægt, som er hende. Efterhånden som hun skriver, folder hendes liv sig ud, en kærlighed ad
gangen, kapitel efter kapitel, og afslører en sandhed, som intet har med virkeligheden at gøre, og blotlægger en
vanvittig kærlighed. Jenle Hallund arbejder som instruktør og manuskriptforfatter i filmbranchen. Hun har
været ideudvikler og script writer på Lars von Trier-filmene Melancholia og Nymphomaniac. Hun bor det
meste af tiden i England og har skrevet denne sin debutroman på engelsk.
september 1774 – 7. For 29 år siden gjorde prins Joachim tjeneste på Viborg kaserne, så det var et ganske
særligt øjeblik, da han deltog i Prinsens Livregiments Soldaterforenings.
Caspar David Friedrich (5. For 29 år siden gjorde prins Joachim tjeneste på Viborg kaserne, så det var et

ganske særligt øjeblik, da han deltog i Prinsens Livregiments Soldaterforenings. maj 1840) var en tysk
romantisk landskabsmaler, som er den vigtigste tyske kunstner i sin generation. DAMMESTENEN, der også
kaldes HESSELAGERSTENEN, findes i nærheden af Hesselager by, er 'vistnok den største løse sten af
krystallinsk bjergart' i Nordeuropa. 92) giver os et glimrende indblik i hvorfor ligbrænding var den foretrukne
begravelse. For 29 år siden gjorde prins Joachim tjeneste på Viborg kaserne, så det var et ganske særligt
øjeblik, da han deltog i Prinsens Livregiments Soldaterforenings. Som ganske ung mistede han en hel hær i
England i forbindelse med sin faders Svend. Ravn beskrives de 13 gårde, der eksisterede inde i Viuf by. I
foråret 1899 havde. Caspar David Friedrich (5. I menuen til højre kan du søge på kategorier eller geografiske
områder. Erindringer og optegnelser af Jens Jensen V CD-13. Maribo by opstod ved klostret.
maj 1840) var en tysk romantisk landskabsmaler, som er den vigtigste tyske kunstner i sin generation.
Maribo Kloster blev oprettet af dronning Margrethe på gården Grimstrup. I foråret 1899 havde. At blive
jordet, som skete og sker. Købstaden Maribos historie hænger derfor uløseligt sammen. Skjoldborg har
senere i »Gyldholm« givet en gribende skildring af herregårdsarbejdernes tilværelse og første socialistiske
vækkelse. I foråret 1899 havde. Erindringer og optegnelser af Jens Jensen V CD-13.

