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Den gule krønike Knud Hjort\u00f8 Hent PDF "Den gule krønike" fra 1923 er ret enestående i dansk
litteratur. Den er en slags Tolkien før Tolkien - Hjortøs alternative skabelsesberetning, der er blandet af
Bibelen, nordisk mytologi, skabelsesberetninger fra andre religioner og en kraftigt drys af Hjortøs egen
livsanskuelse og filosofi. Den har alle de kvaliteter, der skal til for at blive kult. Da bogen udkom, skrev
Social-Demokraten: "Den, der vil høre en klog og skarpsindig skribent udtale sig om tilværelsens dybeste
problemer, vil i Hjortøs sidste mærkelige bog se adskillige perspektiver udfolde sig for sit indre syn". Hans

Brix skrev i Nationaltidende: "Han er den særeste af de forfattere, vi har, og samtidig en af de bedst
begavede... Der er over store dele af hans bog en sælsom ynde, man føler sig ved læsningen til mode som

spanierne, da de først af hvide mænd trængte frem på det underfulde amerikanske fastland.. Umiskendelig er
den eftertænksomhed og blide grublen, hvori forfatterem er hensunken".

 

"Den gule krønike" fra 1923 er ret enestående i dansk litteratur. Den
er en slags Tolkien før Tolkien - Hjortøs alternative

skabelsesberetning, der er blandet af Bibelen, nordisk mytologi,
skabelsesberetninger fra andre religioner og en kraftigt drys af

Hjortøs egen livsanskuelse og filosofi. Den har alle de kvaliteter, der
skal til for at blive kult. Da bogen udkom, skrev Social-Demokraten:
"Den, der vil høre en klog og skarpsindig skribent udtale sig om

tilværelsens dybeste problemer, vil i Hjortøs sidste mærkelige bog se
adskillige perspektiver udfolde sig for sit indre syn". Hans Brix skrev
i Nationaltidende: "Han er den særeste af de forfattere, vi har, og

samtidig en af de bedst begavede... Der er over store dele af hans bog
en sælsom ynde, man føler sig ved læsningen til mode som

spanierne, da de først af hvide mænd trængte frem på det underfulde
amerikanske fastland.. Umiskendelig er den eftertænksomhed og



blide grublen, hvori forfatterem er hensunken".

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Den gule krønike&s=dkbooks

