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Krøniker Henrik Pontoppidan Hent PDF Henrik Pontoppidans små krøniker er en blanding af nyfortolkede
legender og ren fantasi fra forfatterens side. Nogle stykker af dem lander et sted midt imellem, som for

eksempel "Menneskenes børn", der viser Gud som en olding med grønligt skæg og knoglede hænder, der
sammen med Skt. Peter, der ses pluskæbet med sort kindskæg og store mørkeblå briller. De to bliver sejlet

over den brede spejlblanke fjord af en færgemand, der forgæves advarer dem mod at gå i land derovre på den
anden side, hvor kun djævelskab og død hersker. Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.
Den danske forfatter Henrik Pontoppidan (1857-1943) skrev en lang række stærkt samfundskritiske romaner,
der giver et usædvanligt omfattende billede af datidens Danmark. I 1917 modtog han Nobelprisen i litteratur

og anses også i dag for at være en af de største danske forfattere nogensinde.
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store mørkeblå briller. De to bliver sejlet over den brede spejlblanke
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Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. Den
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