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Klokkestøberen og andre noveller Sophus Bauditz Hent PDF "Det var ikke undgaaet hans skarpe Faderøje, at

Anna, hans eneste Barn, i længere Tid havde set mildt til Hans Aldorfer, Klokkestøberens Søn, der ikke
forsømte nogen Lejlighed til at nærme sig hende eller i Afstand sluge hende med Øjnene, men at det var
kommet saa vidt, som det var, det havde han dog ingen Anelse haft om." En samling noveller af den i
samtiden meget læse forfatter Sophus Bauditz. Fortællingerne finder sted på landet i jyske provinsbyer.

Denne samling indeholder: Klokkestøberen; Prinsessen og de to bejlere; Den fremmede i Rif og Om bord i
"Svanen". Sophus Bauditz (1850-1915), skoleforstander og forfatter, oprindeligt uddannet cand.jur. Skrev
inden for en bred vifte af genrer; noveller, romaner, skuespil og digte – ofte med det tematiske fællestræk:
jagt- og naturliv. Flere af værkerne indeholder desuden motiver inspireret af Sophus Bauditz‘ egen opvækst
ved faderens garnison. Selvom Bauditz var en populær forfatter blandt samtidens læsere, fik han aldrig

"parnassets" anerkendelse, men blev i stedet betegnet som forfatter til gode "hyggebøger".

 

"Det var ikke undgaaet hans skarpe Faderøje, at Anna, hans eneste
Barn, i længere Tid havde set mildt til Hans Aldorfer,

Klokkestøberens Søn, der ikke forsømte nogen Lejlighed til at
nærme sig hende eller i Afstand sluge hende med Øjnene, men at det
var kommet saa vidt, som det var, det havde han dog ingen Anelse
haft om." En samling noveller af den i samtiden meget læse forfatter

Sophus Bauditz. Fortællingerne finder sted på landet i jyske
provinsbyer. Denne samling indeholder: Klokkestøberen; Prinsessen

og de to bejlere; Den fremmede i Rif og Om bord i "Svanen".
Sophus Bauditz (1850-1915), skoleforstander og forfatter,

oprindeligt uddannet cand.jur. Skrev inden for en bred vifte af
genrer; noveller, romaner, skuespil og digte – ofte med det tematiske
fællestræk: jagt- og naturliv. Flere af værkerne indeholder desuden
motiver inspireret af Sophus Bauditz‘ egen opvækst ved faderens
garnison. Selvom Bauditz var en populær forfatter blandt samtidens



læsere, fik han aldrig "parnassets" anerkendelse, men blev i stedet
betegnet som forfatter til gode "hyggebøger".
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