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Mindre fortællinger Magdalene Thoresen Hent PDF "Mindre fortællinger" er en novellesamling af den
dansk/norske forfatter Magdalene Thoresen. Samlingen indeholder følgende fem noveller: "Det lønnede sig",
"Tre gange mødt", "Skylden", "Brødrene" og "Ved finkirken". Novellerne handler om venskaber, familier,

kærlighed og tilværelsens glæder og udfordringer.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Magdalene Thoresen (1819-1903) var en dansk/norsk forfatter, der i sine unge dage var kendt for at være
revolutionær – hun ville så absolut være digter, og så måtte alle andre pligter komme i anden række. Det

resulterede blandt andet i, at hun blev sendt til København for at modtage uddannelse, og at hun
efterfølgende rejste til Norge for at undervise børn i huset hos Hans Conrad Thoresen, som hun senere giftede

sig med. Sammen rejste de vidt og bredt; blandt andet med det formål at fremme Magdalenes litterære
udvikling. I 1850‘erne opholdt de sig i Bergen, hvor Magdalene blandt andet var med til at grundlægge byens
teater og desuden skrev teaterkritikker og leverede anonymt oversatte teaterstykker samt sine egne stykker til
byens teater. Magdalene Thoresens litterære udgivelser spænder vidt, og hun har skrevet både skuespil, digte

og noveller.
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