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Holberganekdoter Carl Behrens Hent PDF "Holberg fandt engang ved et besøg hos en ven husets lille søn
læsende i hans komedier. "Hvem kan du bedst lide af de folk?" spurgte han. "Jeg kan bedst lide Henrik,"

svarede drengen. "Ja, det var også en fortvivlet skjelm," svarede Henriks autor. "

Ludvig Holberg er en af Danmarks største forfattere med en eftersigende ret farverig personlighed. Carl
Behrens har samlet en række sjove og karakteristiske anekdoter om forfatteren, der giver os et spændende

perspektiv på manden bag de store værker.

Carl Johan Behrens (1867-1946) var en dansk forfatter og journalist, der blandt andet var dansk repræsentant
for det svenske tidsskrift Ord och Bild. Carl Behrens var også kendt som en vigtig litteratur- og

kulturhistoriker, og han har blandt andet udgivet bøger om de tyske digtere Christian Dietrich Grabbe og
Friedrich Hebbel samt den danske skuespiller Emil Poulsen.

 

"Holberg fandt engang ved et besøg hos en ven husets lille søn
læsende i hans komedier. "Hvem kan du bedst lide af de folk?"

spurgte han. "Jeg kan bedst lide Henrik," svarede drengen. "Ja, det
var også en fortvivlet skjelm," svarede Henriks autor. "

Ludvig Holberg er en af Danmarks største forfattere med en
eftersigende ret farverig personlighed. Carl Behrens har samlet en

række sjove og karakteristiske anekdoter om forfatteren, der giver os
et spændende perspektiv på manden bag de store værker.

Carl Johan Behrens (1867-1946) var en dansk forfatter og journalist,
der blandt andet var dansk repræsentant for det svenske tidsskrift
Ord och Bild. Carl Behrens var også kendt som en vigtig litteratur-
og kulturhistoriker, og han har blandt andet udgivet bøger om de
tyske digtere Christian Dietrich Grabbe og Friedrich Hebbel samt

den danske skuespiller Emil Poulsen.
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