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Gården Hans M\u00f8lbjerg Hent PDF "Slagene trængte dumpt gennem murene. Børnene vendte sig i deres
senge og sov videre, men Niels vågnede i uhygge. Det grå lys lå over soveværelset som et lagen, der gjorde

alting ubestemmeligt. Niels stirrede ud i det, til det samlede sig til et hvidt væsen, der spøgelseslet og
ubønhørligt nærmede sig servanten for at stjæle fars tegnebog. Niels trak dynen op over hovedet." Hans
Mølbjergs selvbiografiske roman "Gården" fortæller om hverdagslivet på en lille gård i Vendsyssel i første
halvdel af det tyvende århundrede. Den danske forfatter, digter og litteraturkritiker Hans Mølbjerg (1915-

2004) voksede op på en gård i Vendsyssel. Opvæksten spiller en stor rolle i Hans Mølbjergs poesi og romaner.
Universitetsstudierne i Paris og Danmark blev starten på en lang, spændende karriere som litteratur- og

kunstkritiker. Hans Mølbjerg har blandt andet beskæftiget sig med Denis Diderot, Jean Jacques Rousseau,
dansk lyrik og europæisk kultur- og idehistorie.
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stirrede ud i det, til det samlede sig til et hvidt væsen, der
spøgelseslet og ubønhørligt nærmede sig servanten for at stjæle fars

tegnebog. Niels trak dynen op over hovedet." Hans Mølbjergs
selvbiografiske roman "Gården" fortæller om hverdagslivet på en
lille gård i Vendsyssel i første halvdel af det tyvende århundrede.
Den danske forfatter, digter og litteraturkritiker Hans Mølbjerg

(1915-2004) voksede op på en gård i Vendsyssel. Opvæksten spiller
en stor rolle i Hans Mølbjergs poesi og romaner.

Universitetsstudierne i Paris og Danmark blev starten på en lang,
spændende karriere som litteratur- og kunstkritiker. Hans Mølbjerg
har blandt andet beskæftiget sig med Denis Diderot, Jean Jacques

Rousseau, dansk lyrik og europæisk kultur- og idehistorie.
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