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Rejsen til Nørrebro Vibeke Bruun Arildsen Hent PDF I efteråret 1903 ankommer Hansine og Peter til
hovedstaden. De er begge 17 år og fra Jylland, og de slår sig ned hvert sit sted på Nørrebro. Hansine hos sin
afdøde søsters mand, Niller, og hans datter, den femårige Ebba. Hansine er hjemme i Jylland blevet gravid

ved et "uheld" og ser ingen anden udvej end at rejse fra landsbyen og til hovedstaden.

Peter kommer egentlig til byen for at starte på musikkonservatoriet og uddanne sig til violinist. Turen er
betalt af Luise, den rige godsejerdatter derhjemme, som er forelsket i Peter, men ikke kan gifte sig under sin
stand. Peter har svært ved at tro på, at deres vilde projekt virkelig er muligt, at han virkelig er dygtig. Byen

står klar til at smadre alt for ham, men også med så mange andre fristende alternativer – så mange andre piger.

Et hovedtræk ved samfundsudviklingen i Danmark omkring år 1900 var, at industrialiseringen slog igennem.
Forholdet mellem land og by forandredes, og København havde vokseværk. Rejsen til Nørrebro udspiller sig

i den tid. Bogen er en selvstændig fortsættelse til Sommeren på Carlsholm.

OM FORFATTEREN
Vibeke Bruun Arildsen voksede op i Randers, men bor nu på Frederiksberg. Hun er uddannet cand.mag. i

dansk, og siden 2009 har hun undervist gymnasie- og skoleklasser på Karen Blixen Museet. Hendes interesse
for det historiske blev for alvor vakt, da hun i 2004 blev ansat på Kronborg Slot. De tykke mure og mange
trappetårne gav inspiration til en fortælling fra 1500-tallet. I 2007 blev hun ansat på Frilandsmuseet, og

somrene i museets lavloftede stuer gav buler i panden – og ideen til Sommeren på Carlsholm.

 

I efteråret 1903 ankommer Hansine og Peter til hovedstaden. De er
begge 17 år og fra Jylland, og de slår sig ned hvert sit sted på
Nørrebro. Hansine hos sin afdøde søsters mand, Niller, og hans

datter, den femårige Ebba. Hansine er hjemme i Jylland blevet gravid
ved et "uheld" og ser ingen anden udvej end at rejse fra landsbyen og

til hovedstaden.

Peter kommer egentlig til byen for at starte på musikkonservatoriet
og uddanne sig til violinist. Turen er betalt af Luise, den rige

godsejerdatter derhjemme, som er forelsket i Peter, men ikke kan
gifte sig under sin stand. Peter har svært ved at tro på, at deres vilde
projekt virkelig er muligt, at han virkelig er dygtig. Byen står klar til

at smadre alt for ham, men også med så mange andre fristende
alternativer – så mange andre piger.

Et hovedtræk ved samfundsudviklingen i Danmark omkring år 1900
var, at industrialiseringen slog igennem. Forholdet mellem land og
by forandredes, og København havde vokseværk. Rejsen til Nørrebro

udspiller sig i den tid. Bogen er en selvstændig fortsættelse til
Sommeren på Carlsholm.

OM FORFATTEREN
Vibeke Bruun Arildsen voksede op i Randers, men bor nu på



Frederiksberg. Hun er uddannet cand.mag. i dansk, og siden 2009
har hun undervist gymnasie- og skoleklasser på Karen Blixen

Museet. Hendes interesse for det historiske blev for alvor vakt, da
hun i 2004 blev ansat på Kronborg Slot. De tykke mure og mange
trappetårne gav inspiration til en fortælling fra 1500-tallet. I 2007
blev hun ansat på Frilandsmuseet, og somrene i museets lavloftede
stuer gav buler i panden – og ideen til Sommeren på Carlsholm.
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