
Fra de dybe Dale
Hent bøger PDF

Henrik Cavling

Fra de dybe Dale Henrik Cavling Hent PDF "Fra de dybe Dale" er den fiktive fortælling om den unge Kaj
Lønges rejse fra klejnsmed til Danmarks mest magtfulde avismand. Vejen til magtens tinder går ikke snorlige,
og Kaj må sælge ud af mange af ungdommens idealer, hvilket får store konsekvenser – ikke mindst for de

kvinder, der elsker ham.

Henrik Cavling har med "Fra de dybe Dale" skrevet en roman, der går om bag kulissen på hans eget fag.
Kærligheden til journalistikken skinner igennem, men romanen udstiller også fagets skyggeside, når sandhed

og ambitioner bliver fjender.

Henrik Cavling (1858-1933). Dansk forfatter, journalist og redaktør. Henrik Cavling var Danmarks første
egentlige journalist og satte som chefredaktør for Politiken (1905-1927) dagsordenen for dansk journalistik.
Som både journalist og forfatter blev han kendt for at skrive præcist og med få, velvalgte ord at ramme ind til
sagens kerne. Journalisme, der før i tiden havde været miskrediteret og partipolitisk, blev under ham til et
respekteret erhverv. Danmarks mest prestigefyldte journalistpris, Cavlingprisen, der hvert år gives til

journalister, der i særlig grad har udvist initiativ og talent i det forløbne år, er oprettet til minde om hans store
arbejde.

 

"Fra de dybe Dale" er den fiktive fortælling om den unge Kaj Lønges
rejse fra klejnsmed til Danmarks mest magtfulde avismand. Vejen til
magtens tinder går ikke snorlige, og Kaj må sælge ud af mange af
ungdommens idealer, hvilket får store konsekvenser – ikke mindst

for de kvinder, der elsker ham.

Henrik Cavling har med "Fra de dybe Dale" skrevet en roman, der
går om bag kulissen på hans eget fag. Kærligheden til journalistikken
skinner igennem, men romanen udstiller også fagets skyggeside, når

sandhed og ambitioner bliver fjender.

Henrik Cavling (1858-1933). Dansk forfatter, journalist og redaktør.
Henrik Cavling var Danmarks første egentlige journalist og satte som

chefredaktør for Politiken (1905-1927) dagsordenen for dansk
journalistik. Som både journalist og forfatter blev han kendt for at
skrive præcist og med få, velvalgte ord at ramme ind til sagens
kerne. Journalisme, der før i tiden havde været miskrediteret og
partipolitisk, blev under ham til et respekteret erhverv. Danmarks
mest prestigefyldte journalistpris, Cavlingprisen, der hvert år gives
til journalister, der i særlig grad har udvist initiativ og talent i det

forløbne år, er oprettet til minde om hans store arbejde.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Fra de dybe Dale&s=dkbooks

