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En vinterrejse Henrik Pontoppidan Hent PDF "Forinden jeg rejste hjemmefra, lovede jeg et par ulykkelige
forældre, at jeg overalt skulle forhøre mig om deres søn, en ung dansk student, som Norges natur har

forkoglet. I snart to år har han flakket om her i landet uden at lade høre fra sig. Kun i ny og næ sender han
forældrene et par ord på et postkort. Altid de samme ord: "Har det godt." Aldrig mere. Ingen oplysning. Ingen

adresse. Ingen hilsen."

I "En vinterrejse" følger vi en danskers rejse op igennem det naturskønne Norge på jagt efter den excentriske
student. Sporene fører ham til Norrlandet, Bergen, Nordkap og en række andre skønne steder, der er smukt

skildret i Pontoppidans bog.

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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I "En vinterrejse" følger vi en danskers rejse op igennem det
naturskønne Norge på jagt efter den excentriske student. Sporene

fører ham til Norrlandet, Bergen, Nordkap og en række andre skønne
steder, der er smukt skildret i Pontoppidans bog.

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
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største danske forfattere nogensinde.
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