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Skipper Worse Alexander Kielland Hent PDF Skipper Worse er en roman av Alexander Kielland, utgitt i
1882.

Romanen foregår i Stavanger, i og rundt handelshuset Sandgaard, som Kielland skapte med familiens eget
handelshus, «Jacob Kielland & søn», som modell. Romanen er en oppfølger til Garman & Worse, som utkom

i 1880. Men mens den første romanens handling er lagt til 1870-årene, foregår oppfølgeren en drøy
generasjon tidligere, i 1840-årene.

Romanen gir et bredt bilde av byens ulike miljøer, og veksler mellom det gamle handelshuset som vakler i
sine finanser, det oppadstigende småborgerskapet dominert av haugianerne, og skipperklubben. Boken

inneholder erotikk, generasjonsmotsetninger, avsløringer av hykleri, romantikk, miljøskildringer og en saftig
frodighet.

(Wikipedia)

I tillegg til skipper Jacob Worse og konsul Morten Garman er Madam Torvestad en av hovedpersonene. Hun
tilhører byens religiøse, og manipulerer sine gifteklare datter Sara inn i ekteskap med skipperen.

 

Skipper Worse er en roman av Alexander Kielland, utgitt i 1882.

Romanen foregår i Stavanger, i og rundt handelshuset Sandgaard,
som Kielland skapte med familiens eget handelshus, «Jacob Kielland
& søn», som modell. Romanen er en oppfølger til Garman & Worse,
som utkom i 1880. Men mens den første romanens handling er lagt
til 1870-årene, foregår oppfølgeren en drøy generasjon tidligere, i

1840-årene.

Romanen gir et bredt bilde av byens ulike miljøer, og veksler
mellom det gamle handelshuset som vakler i sine finanser, det
oppadstigende småborgerskapet dominert av haugianerne, og

skipperklubben. Boken inneholder erotikk, generasjonsmotsetninger,
avsløringer av hykleri, romantikk, miljøskildringer og en saftig

frodighet.

(Wikipedia)

I tillegg til skipper Jacob Worse og konsul Morten Garman er
Madam Torvestad en av hovedpersonene. Hun tilhører byens

religiøse, og manipulerer sine gifteklare datter Sara inn i ekteskap
med skipperen.
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