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Lykke-Per Henrik Pontoppidan Hent PDF Denne version af Lykke-Per er opdateret til moderne dansk

retskrivning af Victoria Jensen, mens Henrik Pontoppidans originale sprog i øvrigt er bibeholdt. Per vokser op
i en lille dansk provinsby i en stærkt religiøs familie med en altdominerende præstefar, hvor der ikke levnes
plads til børns selvstændige udvikling. Som 16-årig flytter Per derfor til København for at udleve drømmen

om at blive berømt ingeniør. I København prøver han storbylivet på godt og ondt med mærkværdige bekendte
fra kunstnerverdenen, religiøse overvejelser, sult og kvinder som vidne til hans søgen efter hans helt egen
lykkelige identitet. Han vil frigøres af hjemmets religiøse lænker, og bevise familien, at han godt kan selv!
Undervejs betegner Per sig ofte som en lykkelig person, der ledes på vej af en skæbne, som altid bringer ham
lykke – derfor Lykke-Per. Undervejs præsenteres læseren blandt andet for samtidens diskussioner om rigdom,
kultur, fremskridt og industriel udvikling på bekostning af mennesker, naturens betydning og meget andet.
Henrik Pontoppidan viser i Lykke-Per, hvordan samtiden ser vidt forskelligt på, hvordan udvikling skal
foregå, hvor der skal satses og hvordan man som menneske skal finde sin egen identitet i et virvar af

muligheder, for at blive helt lykkelig. God fornøjelse.
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