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Arv og gæld Henrik Pontoppidan Hent PDF "Arv og gæld" er tredje bind af Henrik Pontoppidans erindringer,
og her møder vi ham, da han beslutter sig for at opgive karrieren som polyteknikker og i stedet forsøge at leve
af at skrive. Men for at tjene til dagen og vejen, inden skriveriet rigtig kan komme i gang, må han undervise
på sin brors grundtvigske højskole, hvor den religiøse stemning er svær for ham at forlige sig med. "Arv og

gæld" fortæller også om hans ægteskab med en ung bondepige og de børn, der kommer ud af det. Da
Pontoppidans første novellesamling udkommer, går drømmen om at leve af at være forfatter endelig i

opfyldelse.

"Arv og gæld" efterfølges af erindringsbogen "Familieliv".

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Den danske forfatter Henrik Pontoppidan (1857-1943) skrev en lang række stærkt samfundskritiske romaner,
der giver et usædvanligt omfattende billede af datidens Danmark. I 1917 modtog han Nobelprisen i litteratur

og anses også i dag for at være en af de største danske forfattere nogensinde.
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