Kongens historier
Sprog:

Dansk

Kategori:

Litteratur og fiktion

ISBN:

9788711925119

Udgivet:

18. januar 2018

Forfatter:

Børge Janssen

Forlag:

Lindhardt og Ringhof

Kongens historier.pdf
Kongens historier.epub

"Kongens historier" er en samling bestående af 10 sagn og historier om den svenske kong Carl XI og den
danske prinsesse Ulrika Eleonora, der levede i 1600-tallet.Bogen indeholder blandt andet fortællingerne
"Kongens nalle", "Da den store konge var lille" og "Kongens præst".Børge Janssen (1867-1933) var en dansk
forfatter, der igennem hele sin opvækst var draget af litteraturen. Allerede som 21-årig fik han sin litterære
debut med novellesamlingen "Mulm" i 1888. De efterfølgende år brugte Janssen særligt på at rejse, og han
tilbragte blandt andet tid ved Middelhavslandene og i Afrika og Asien. Disse rejser skabte grundlag for
bøgerne "Spanske nætter" (1898) og "Fatme" (1900), men det var først senere, at Janssen kom tættere på et
egentligt litterært ståsted, og efter udgivelsen af bogen "Jomfruen fra Lucca" i 1904, blev han kendt for sine
folkeligt underholdende og kulturhistoriske romaner.
Tudsen Tulle Læs let - Emma, Jacob og Misser Læs let - blandede historier Man kan sætte sit ur efter Viggo
Lemur: Under følger ett par historier fra Salveson og en historie fra Jørgen Skjæveland:. 2004 Kongens
Artilleriregiment har omkring 260 tjenestegørende konstabler, sergenter og officerer og 130 civilt ansatte.
MUSEUM sendes i P2 på lørdager kl. 16. Gaase Hvid: Det nye Kongens Bryghus. 800 tilskuere.
flyttet til. [Knud Christian Rockstroh; Niels Frederik Ravn; Denmark. Christian 4. Andre korte historier
”For mange år siden levede der en gammel konge i et lille bitte land.

E-bogens ISBN er 9788711925119, køb den her Kongens Have. Rosenborg Slot og Kongens Have. 10. 000
indbyggere, en yderst broget sammensætning mht. Kongens Have.
4. ] Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv blev stiftet i 1986 med det formål at indsamle og bevare de
historiske minder fra Kgs. I København (lige ved Kongens Nytorv) ligger en af vores ni egne butikker.
Kongen over de nordiske guder.

