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Skyggen Erling Kristensen Hent PDF "Det var en forunderlig skøn verden – blå af høje himle, hvid af vinter,
grøn af sommergræs, og gul af moseblomster og høstens gyldne korn. Og så var den næsten helt ny. Og selv
var jeg så ny, at sindet klukkede, hver gang det mødte en ny morgen, en ny sol, en ny blomst og nye skridt,

der førte blot lidt længere bort end de, jeg hidtil havde gået."

Erling Kristensens tolv erindringsnoveller i samlingen "Skyggen" er fyldt med de maleriske naturbeskrivelser,
som han er så kendt og elsket for. Alma Kristensen, Erling Kristensens enke, har stået for at udvælge de tolv

noveller til udgivelse blandt forfatterens efterladte værker.

Den danske forfatter Erling Kristensen (1893-1961) debuterede som forfatter i 1927 med romanen "Støtten",
som blev den første i en perlerække af romaner og novelle- og digtsamlinger. Erling Kristensen blev gennem

sit liv bevilget flere prestigiøse legater, og hans mest kendte roman "Stodderkongen" fra 1929 er blevet
oversat til russisk, svensk.

 

"Det var en forunderlig skøn verden – blå af høje himle, hvid af
vinter, grøn af sommergræs, og gul af moseblomster og høstens

gyldne korn. Og så var den næsten helt ny. Og selv var jeg så ny, at
sindet klukkede, hver gang det mødte en ny morgen, en ny sol, en ny
blomst og nye skridt, der førte blot lidt længere bort end de, jeg

hidtil havde gået."

Erling Kristensens tolv erindringsnoveller i samlingen "Skyggen" er
fyldt med de maleriske naturbeskrivelser, som han er så kendt og

elsket for. Alma Kristensen, Erling Kristensens enke, har stået for at
udvælge de tolv noveller til udgivelse blandt forfatterens efterladte

værker.

Den danske forfatter Erling Kristensen (1893-1961) debuterede som
forfatter i 1927 med romanen "Støtten", som blev den første i en
perlerække af romaner og novelle- og digtsamlinger. Erling

Kristensen blev gennem sit liv bevilget flere prestigiøse legater, og
hans mest kendte roman "Stodderkongen" fra 1929 er blevet oversat

til russisk, svensk.
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