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Svenskerne på Kronborg, Bind 1 Herman Frederik Ewald Hent PDF "Dér så man adelsmænd i lange,
bræmmede frakker med kården ved siden og klirrende sporer på de fine støvler med de brede, udfaldende

skaftekraver; de var kendelige allerede fra afstand på de fjer, der vajede fra deres spidspuldede, bredskyggede
filthatte."

H.F. Ewalds historiske roman "Svenskerne på Kronborg" tager os med tilbage til Svenskerkrigen i 1658-1660,
hvor danskerne forsøgte at tilbageerobre Kronborg, der var blevet belejret af Karl Gustav X‘s tropper.

Romanen giver et spændende og samtidig underholdende indblik i denne del af danmarkshistorien, mens vi
følger de historiske begivenheder fra almindelige menneskers synsvinkel.

Hans Frederik Ewald (1821-1908) var en dansk forfatter, der blandt andet skrev en lang række historiske
romaner. Han udgav blandt andet romanen "Svenskerne på Kronborg" i 1867 efter et ophold i Helsingør og
vandt ligeledes stor anerkendelse for sine sociale romaner. H.F. Ewald er far til forfatterne Theodor og Carl

Ewald.

 

"Dér så man adelsmænd i lange, bræmmede frakker med kården ved
siden og klirrende sporer på de fine støvler med de brede, udfaldende
skaftekraver; de var kendelige allerede fra afstand på de fjer, der

vajede fra deres spidspuldede, bredskyggede filthatte."

H.F. Ewalds historiske roman "Svenskerne på Kronborg" tager os
med tilbage til Svenskerkrigen i 1658-1660, hvor danskerne forsøgte
at tilbageerobre Kronborg, der var blevet belejret af Karl Gustav X‘s
tropper. Romanen giver et spændende og samtidig underholdende

indblik i denne del af danmarkshistorien, mens vi følger de historiske
begivenheder fra almindelige menneskers synsvinkel.

Hans Frederik Ewald (1821-1908) var en dansk forfatter, der blandt
andet skrev en lang række historiske romaner. Han udgav blandt
andet romanen "Svenskerne på Kronborg" i 1867 efter et ophold i
Helsingør og vandt ligeledes stor anerkendelse for sine sociale

romaner. H.F. Ewald er far til forfatterne Theodor og Carl Ewald.
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