
Jærnet
Hent bøger PDF

Harald Kidde
Jærnet Harald Kidde Hent PDF Dette er ikke en nem bog at læse - bl.a. pga de mange historiske henvisninger
- men idag har vi jo internettet og Google - det meste kan slåes op. Tom Kristensen skrev: Harald Kidde tog
sit digterkald så alvorligt, at han sled sig op. Af hans storværk om Värmland udkom kun den ekstatiske roman
Jærnet. Var det værk blevet fuldendt, var han måske blevet anerkendt af en verden, som andagtsfuldt falder på
knæ for tykke bøger. Nu er der kun den lille danske menighed. De elsker denne mand, som stejlt og trofast
stod på sit og skildrede dyder, der er ved at gå ud af kurs. En indadvendt i en udadvendt tid, en romantiker i
en realistisk tid, en religiøs skeptiker i en lige så skeptisk irreligiøs tid, en digter, som har tid til at vente, til

menneskene vender blikket indad igen.
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