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Helhesten. En julefortælling på vers Magdalene Thoresen Hent PDF "Helhesten" af Magdalene Thoresen er
en julefortælling på vers om to brødre, der blev uvenner over arven fra deres far. "I Herregaardens Stue, den
smukkeste som var, stod Juletræet plantet med sine dunkle Bar, med Sukkergodt og Frugter samt alslags

Glimmerpragt, og mange gode Gaver var under Træet lagt... Men Glæden blev til Mismod, og Haabet blev til
Skam - den vrede Bror kan ikke saa hurtigt skifte Ham. Han sad for længe stille med ensom gudløs Sorg, han

kan sletikke tage en Glædesfrist paa Borg." Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.
Magdalene Thoresen (1819-1903) var en dansk-norsk digter, forfatter og dramatiker. Hun debuterede i 1852
med skuespillet "Et Vidne", der blev opført i Bergen. Magdalene Thoresens forfatterskab og skuespil er i høj
grad præget af personskildringer med en nuanceret psykologisk dimension, hvor sindets mørke kringelkroge

bliver undersøgt.
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mange gode Gaver var under Træet lagt... Men Glæden blev til
Mismod, og Haabet blev til Skam - den vrede Bror kan ikke saa

hurtigt skifte Ham. Han sad for længe stille med ensom gudløs Sorg,
han kan sletikke tage en Glædesfrist paa Borg." Bogen er skrevet i og
med samtidens sprog og retskrivning. Magdalene Thoresen (1819-
1903) var en dansk-norsk digter, forfatter og dramatiker. Hun
debuterede i 1852 med skuespillet "Et Vidne", der blev opført i
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