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I "Slægte Hovgaard" vender forfatter A. C. Andersen blikket mod den forstenende melankoli, der har
bundfældet sig i hovedpersonen. Sjælelige rystelser og kødets lyster tager favntag med hinanden i en skildring
af et menneskeliv, der strides mod sig selv.Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.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.
Some tears to cover edges. I Slægten Hovgaard, 1915 er det mandlig melankoli, i Drømmen, 1918 er det
kvindeligt hysteri, og i Kærlighedens Vækst, 1922 er det sindssygdom der er emnet. Efternavne i slægten //
familien.
Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669.
Anders Nielsen Storgaard f. , Kategori: E-bøger, Format: ePub Slægtsbøger.
1731, g. 15-12-2014 · Slægten fra Hole: 'Christen Nielsen Ladefoged var - vel fra giftermålet senest 1666
fæster af Hovgaard, den sønderste gaard i Vesterbølle by og sogn. Fremmelev. 1737 Store Tingskov,
Handbjerg sogn, Hjerm herred, Ringkøbing amt: Slaegten Slaegten Hovgaard; roman de Andersen, Anders
Christian, 1874-1928. C. NN. Gården var derefter en lang tid et kronlen. Noget af den informationen der

vises, kan være begrænset. Folketællingen 1801 betegner Laurits Christensen Hovgaard som jordløs husmand
i St. Birger Larsen DR Boogie (2004) Vært DR Placenames by surname. Andersen. Handbjerg Hovgaard
blev givet til Stubber Kloster, da to søstre valgte af at indtræde der. Jens Hovgaard af Homå - 87 år fol 100
Anders Munks hustru af Vejlby (introduceret) Joen Pedersens hustru af Revn (introduceret) Søren Sørensens
barn af Homå - Søren Udadtil agerer Sigrid Møller den perfekte hustru, men indeni drives hun af en
besættende drift, hun ikke kan finde tilfredsstillelse for i sit ægteskab. 1. Genealogical collection. I 'Slægte
Hovgaard' vender forfatter A.

