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Træbukken og andre fortællinger Sophus Michaëlis Hent PDF Sophus Michaëlis‘ novellesamling
"Træbukken og andre fortællinger" består af 18 fortællinger fra årene op til og under første verdeskrig.
Fortællingerne er præget af den tid, de er skrevet i, og mange af dem giver udtryk for første verdenskrigs

rædsler. Samlingen består af:

Træbukken; Kaptajnen med den stærke Tro; Muspelsønnen; Julens Engel; 6. December 1812; Kindhesten; En
Dansker; Den grimme Pige; Nøglen i Døren; Kampen for Overdådigheden; Urskovsmuseum; Vandfaldet;

Myreperspektiv og Stjerneperspektiv; Vulkanen; Lora; Jeg saa' Sejl for Sunde fare; Post -

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Sophus Michaëlis (1865-1932) var en dansk forfatter og digter, der i 1919 blev slået til Ridder af Dannebrog
og i 1929 blev hædret med titlen Dannebrogsmand for sit litterære virke. Sophus Michaëlis debuterede i 1889

med "Digte", og sidenhen udgav han et væld af romaner og digtsamlinger.
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