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Stavnsbundne mænd A.C. Andersen Hent PDF Den selvstændige fortsættelse til "Stavnsbunden ungdom"
begynder knap 15 år efter vi sidst mødte Anton. Anton er blevet bonde som slægtled efter slægtled før ham,
men i den ru bondemand brænder stadig drømmen efter en åndelighed, der er bondestanden fornægtet. Mødet
med den unge, københavnske kvinde Gertrud sætter de ulmende gløder i brand, og Antons ild vækkes atter til
live. A.C. Andersen, Anders Christian Andersen, 1874-1928, dansk forfatter, levede et lykkeligt barndomsliv
som vogterdreng i Vendsyssel. Her fik han det intime kendskab til naturen, som præger hans bøger, og han
indtager en vigtig og smuk plads inden for dansk hjemstavnsdigtning. Hans menneskeskildringer er dybe og
indtrængende, båret af en ægte medfølelse og stærk harme over for al slags undertrykkelse og uret. A.C.

Andersen har med tobindsværket om bonden Anton og hans indre splittelse mellem det fysiske bondeliv og
åndslivets længsel skrevet et hovedværk indenfor hjemstavnsdigtningen.

 

Den selvstændige fortsættelse til "Stavnsbunden ungdom" begynder
knap 15 år efter vi sidst mødte Anton. Anton er blevet bonde som
slægtled efter slægtled før ham, men i den ru bondemand brænder
stadig drømmen efter en åndelighed, der er bondestanden fornægtet.
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