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Samlede skrifter. Bind 2 J.p. Jacobsen Hent PDF Andet bind af J.P. Jacobsens samlede skrifter indeholder
blandt andet romanen "Niels Lyhne" om den melankolske antihelt, der - trods sine evigt forgæves forsøg -
prøver at gribe livet, at leve fuldt ud og spendere sin tilværelse i overensstemmelse med digtningen og

kærligheden. Bogen byder også på novellen "Mogens", som var J.P. Jacobsens litterære debut og var med til
at slå J.P. Jacobsen fast som en af 1800-tallets store litterære stemmer. Herudover indeholder samlingen blandt
andet novellerne "Et skud i tågen", "To verdener", "Fra skitsebogen", " Pesten i Bergamo" og "Fru Fønss".
J.P. Jacobsen (1847-1885) var en dansk forfatter, der trods sin korte levetid formåede at bidrage til den

europæiske digtning. Kort opremset består J.P. Jacobsens litterære arbejde af to romaner ("Fru Marie Grubbe"
fra 1876 og "Niels Lyhne" fra 1880), en novellesamling ("Mogens og andre noveller" fra 1882) og et mindre
antal digte. J.P. Jacobsen var født i Thisted, men rejste til København for at tage sin studentereksamen og

efterfølgende studere botanik ved universitetet.
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