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Trold Jonas Lie Hent PDF Theodor Kittelsen, der tegnede utallige trolde, påstod, at han altid tegnede efter
levende model. Også Jonas Lie så trolde omkring sig.

Han siger: "At der er Trold i Mennesker, véd enhver, som har lidt Øie for den Slags.

De ligger inde i Personligheden og binder den som urørligt Fjeldstykke, lunefuldt Hav og ustyrligt Veir, -
store og smaa Ubeister, - fra det enkelte vældige Bjerg- eller Havtrold, der kan lægge sig med sin Villie ind i
Livsstrømmen, til Nøkken, Alven, Tomtegubben eller Nissen, der huserer og sætter sine lunefulde Indfald,

Pudser og Krumspring ind i Folk.

Engang, jeg kjørte i Slæde gjennem en Skog, skvat Hesten for en stor, skræmselsfuld Stenblok, der laa og keg
frem i Maaneskinnet under en troldagtig vokset Bjerkelug.

Siden har jeg mødt den igjen i en gammel Jurist, - et paafaldende træet Ansigt, Øine som to mat overtrukne
Glansstene, en forunderlig sikker Dømmekraft, utilgjængelig for at rykkes eller vildledes af Indtryk.

Omgivelserne blaaste af ham som Veir og Vind; Forstanden saa tusindaarig stensikker, der snød ingen eller
intet den. Han var bare en Viser.

Troldskaben lever paa dette Stadium inde i Menneskene som Temperament, Naturvillie, Eksplosivkraft."

**

Og så fortæller han løs om trolde. han har mødt eller hørt om.

 

Theodor Kittelsen, der tegnede utallige trolde, påstod, at han altid
tegnede efter levende model. Også Jonas Lie så trolde omkring sig.

Han siger: "At der er Trold i Mennesker, véd enhver, som har lidt
Øie for den Slags.

De ligger inde i Personligheden og binder den som urørligt
Fjeldstykke, lunefuldt Hav og ustyrligt Veir, - store og smaa

Ubeister, - fra det enkelte vældige Bjerg- eller Havtrold, der kan
lægge sig med sin Villie ind i Livsstrømmen, til Nøkken, Alven,
Tomtegubben eller Nissen, der huserer og sætter sine lunefulde

Indfald, Pudser og Krumspring ind i Folk.

Engang, jeg kjørte i Slæde gjennem en Skog, skvat Hesten for en
stor, skræmselsfuld Stenblok, der laa og keg frem i Maaneskinnet

under en troldagtig vokset Bjerkelug.

Siden har jeg mødt den igjen i en gammel Jurist, - et paafaldende
træet Ansigt, Øine som to mat overtrukne Glansstene, en forunderlig
sikker Dømmekraft, utilgjængelig for at rykkes eller vildledes af



Indtryk. Omgivelserne blaaste af ham som Veir og Vind; Forstanden
saa tusindaarig stensikker, der snød ingen eller intet den. Han var

bare en Viser.

Troldskaben lever paa dette Stadium inde i Menneskene som
Temperament, Naturvillie, Eksplosivkraft."

**

Og så fortæller han løs om trolde. han har mødt eller hørt om.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Trold&s=dkbooks

