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Den signede dag Astrid Ehrencron-Kidde Hent PDF Forlaget skriver: "Den signede dag" er en fortælling om
alderdom og minder. Den gråhårede præst har efterhånden nået en vis alder og ser tilbage på sin tilværelse. Et
levet liv fyldt med glæder og sorger. Han mindes sin afdøde kone og deres familie og liv, deres hittebarns
opvækst og fornurlige og særlige sind. "Den signede dag" er skrevet i Astrid Ehrencron-Kiddes særligt

sanselige og nærværende stil, der giver liv til mennesker og minder.

Astrid Ehrencron-Kidde (1871-1960) var en dansk forfatter, der udgav socialrealistiske romaner, ofte med
fokus på kvinderollen og kvindens splittelse mellem tradition og selvstændig udfoldelse. Hun fik sin litterære

debut med romanen "Æventyr" i 1901. Dette skulle blive et af fire værker med overnaturligt motiv i
Ehrencron-Kiddes forfatterskab. Efter at være blevet gift med forfatteren Harald Kidde, i hvis skygge hun
måtte tilbringe det meste af sit forfatterliv, begyndte de sammen at rejse, og særligt Sverige gjorde stort

indtryk på og påvirkede mange af Ehrencron-Kiddes værker.
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