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Fru Marie Grubbe J.P. Jacobsen Hent PDF "Fru Marie Grubbe" var J.P. Jacobsens litterære romandebut og er
historien om en adelskvinde, der lader sin sociale tilværelse gå op i røg for kærligheden. Romanen blev

hurtigt en succes og J.P. Jacobsen fik allerede ved udgivelsen stor opmærksomhed for sin kvindeskildring og
sine store sproglige evner. Siden er successen ikke blevet mindre, og skildringen af Marie Grubbe og hendes
forhold til kærligheden, tilværelsen og ikke mindst det andet køn står som et hovedværk i dansk litteratur.

J.P. Jacobsen (1847-1885) var en dansk forfatter, der trods sin korte levetid formåede at bidrage til den
europæiske digtning. Kort opremset består Jacobsens litterære arbejde af to romaner ("Fru Marie Grubbe" fra
1876 og "Niels Lyhne" fra 1880), en novellesamling ("Mogens og andre noveller" fra 1882) og et mindre
antal digte. Jacobsen var født i Thisted, men rejste til København for at tage sin studentereksamen og

efterfølgende studere botanik ved universitetet.
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