
Helten
Hent bøger PDF

Harald Kidde

Helten Harald Kidde Hent PDF Helten er en roman af den danske forfatter Harald Kidde (1878-1918) og
regnes for hans hovedværk. Den er af mange litteraturforskere anset for at være en af 1900 tallets væsentligste

danske romaner. Romanen er oversat til fransk, tysk, norsk og vietnamesisk og er den eneste af Kiddes
romaner, der solgte i større oplag. Hovedpersonen er en fattige lærer Clemens Bek, der er sand kristen i en

verden af hyklere – altså en troens helt.
Handlingen foregår på Anholt, men er inspireret af Kidde-familiens tilknytning til Læsø. Harald Kiddes mor
Inger Dorothea "Doris" Corneliussen (1848–1931) blev fem år gammel sendt i pleje på Læsø hos sin moster
Polly Ørum, hvis mand Erik Frederik Ørum (1810-73) var tolder på Læsø i årene 1853–71. Doris forlod øen

som syttenårig i 1865, og blev seks år senere blev hun gift med Harald Kiddes far den tredive år ældre
amtsvejinspektør Christen Kidde i Vejle. Hendes moster Polly havde behandlet Doris hårdt, og hun havde

oplevet sin tid på Læsø som et mareridt:
(Wikipedia)
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