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Klassikerserien udgivet af DSL – Det Danske Sprog- og Litteraturselskab – og relanceret af Gyldendal. I hver
udgave gengives som udgangspunkt førsteudgaven, og hvert værk indeholder efterskrift, fyldigt noteapparat,
er indbundet, udstyret med læsebånd og forsynet med et ekstra omslag, der kan foldes ud til en plakat med
forfatterportræt. Tekstudgivelse, efterskrift og noter ved Esther Kielberg. Illustreret af Ib Spang-Olsen.
Den 25-årige Frank Jæger (1926-77) udgav sine fantasifulde Hverdagshistorier i 1951. Deres kombination af
poesi, ynde, barskhed og humor kan vække mindelser om H.C. Andersens kunsteventyr, men Jæger tilføjer en
ekstra dimension: den absurde. Det er velkendt, at Jæger fra starten blev betragtet som idylliker, trods det at
hans insisteren på tilværelsens mirakuløse poesi, hans fortælleglæde og hans fryd ved ordet fra første færd var
oppe imod et sortsyn hos ham, der også gør sig gældende i Hverdagshistorier. Historierne udspiller sig i
Nordsjælland, især i området omkring Farum, hvor Jæger selv boede i en årrække. I denne realistiske og
velkendte geografiske ramme udfolder han et vildtvoksende eventyrunivers, hvor enhjørninger, hekse, engle,
trolde og hedengangne digtere optræder side om side med tilsyneladende virkelige personer såsom
skovhuggeren fra Ganløse, postbæreren i Farum, mejeristen på Krogvadsdal og de kongelige på Frederiksborg

Slot. Hverdagshistorier har været underbelyst. Jægers lidt ældre digterkolleger brød sig ikke om dem; de blev
blandt andet kaldt tøjlesløse, skønt deres vildskab æstetisk set var strengt kontrolleret. Forklaringen var måske
at Jæger var tidligt ude med en modernitet, der endnu ikke var slået an i Danmark, men blev præsenteret to år
efter af Villy Sørensen med hans Sære historier, 1953.
Telenors samfunnsansvar er en sentral del av vår ambisjon og en sterk rettesnor for vårt arbeid i Norge.
Søg på Dansk Dalmatiner Klub. I dagplejen er der 800 0-3 årige børn fordelt rundt i Vejle Kommune. Poul
Schou A/S, som udfører en bred pallette af transportopgaver, er inde i en vældig ekspansionsfase.
Poul Schou A/S, som udfører en bred pallette af transportopgaver, er inde i en vældig ekspansionsfase.
Hjemmeværnet er organiseret i de tre værnsgrene–Hær-, Marine-og Flyverhjemmeværnet, der hver især
bidrager til løsningen af væsentlige opgaver i … DR - Bonanza. ) Hvert år lancerer House Doctor 2
kollektioner “Everyday” & “Moments” fyldt med spændende nyheder. Vores hovedkatalog “Everyday”
udkommer i starten af. ) Hvert år lancerer House Doctor 2 kollektioner “Everyday” & “Moments” fyldt med
spændende nyheder. Til national distribution med kørsel start i trekantområdet. Til national distribution med
kørsel start i trekantområdet. Vores hovedkatalog “Everyday” udkommer i starten af. Serien om Ole og Mia
består av enkle hverdagshistorier med mye humor og tydelig bildespråk. Telenors samfunnsansvar er en
sentral del av vår ambisjon og en sterk rettesnor for vårt arbeid i Norge. Kveldskonkurransen vår. Her kan du
se lidt af det bedste - og værste af det, der er blevet produceret i årenes løb. Her kan du se lidt af det bedste og værste af det, der er blevet produceret i årenes løb. Hjemmeværnet er organiseret i de tre
værnsgrene–Hær-, Marine-og Flyverhjemmeværnet, der hver især bidrager til løsningen af væsentlige opgaver
i … DR - Bonanza. Indtast søgeord nedenfor og klik 'Søg' Containere & Køreplader – i Odense og på resten
af Fyn Hos Poul Schou leverer, udlejer og afhenter vi containere og køreplader for private- og (. Indtast
søgeord nedenfor og klik 'Søg' Containere & Køreplader – i Odense og på resten af Fyn Hos Poul Schou
leverer, udlejer og afhenter vi containere og køreplader for private- og (.

