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Revlernes ridder Erik Bertelsen Hent PDF Fortælling fra en vindblæst, vestjysk by. Karen og Jakob er gift
med hinanden, selv om Karen altid har været forelsket i Anders. Da Jakob kommer hjem efter at være

bortrejst i en periode, svirrer rygterne om, at Karen og Anders har haft en affære, mens Jacob var væk. Og da
Karen kort tid efter begynder at vise tegn på graviditet, går snakken for alvor blandt fiskerne og deres koner.
Ingen ved dog, at Anders ikke er den eneste, der kan være far til barnet. Byens unge, nye præst er også en

mulighed. Erik Bertelsen (1898-1969) var en dansk forfatter. Erik Bertelsen voksede op i Harboøre og havde
oprindelig planlagt at blive fisker ligesom sin far, men blev overtalt til at gå andre veje af sin mor. Pudsigt
nok er en stor del af Erik Bertelsens forfatterskab præget af hans opvækst i Harboøre og kendskabet til
fiskerlivet. Han er blevet kendt som hjemstavsforfatter, om end han skrev en stor del af sine bøger i

København. Men fornemmelsen af Vesterhavets luner og de vilkår som fiskerne levede under gik rent ind i
samtiden, og han blev en af de meste læste hjemstavsforfattere i Danmark.

 

Fortælling fra en vindblæst, vestjysk by. Karen og Jakob er gift med
hinanden, selv om Karen altid har været forelsket i Anders. Da Jakob
kommer hjem efter at være bortrejst i en periode, svirrer rygterne
om, at Karen og Anders har haft en affære, mens Jacob var væk. Og

da Karen kort tid efter begynder at vise tegn på graviditet, går
snakken for alvor blandt fiskerne og deres koner. Ingen ved dog, at
Anders ikke er den eneste, der kan være far til barnet. Byens unge,
nye præst er også en mulighed. Erik Bertelsen (1898-1969) var en
dansk forfatter. Erik Bertelsen voksede op i Harboøre og havde

oprindelig planlagt at blive fisker ligesom sin far, men blev overtalt
til at gå andre veje af sin mor. Pudsigt nok er en stor del af Erik
Bertelsens forfatterskab præget af hans opvækst i Harboøre og

kendskabet til fiskerlivet. Han er blevet kendt som
hjemstavsforfatter, om end han skrev en stor del af sine bøger i

København. Men fornemmelsen af Vesterhavets luner og de vilkår



som fiskerne levede under gik rent ind i samtiden, og han blev en af
de meste læste hjemstavsforfattere i Danmark.
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