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Fagre ord. En mosaik Viggo Stuckenberg Hent PDF Ægteskabet er ikke altid en dans på roser – heller ikke
hos Morten Jessen og hans hustru Johanne. Kærligheden har svære kår, fordi de to ægtefæller mangler den

gensidige fortrolighed, der er nødvendig for at få en hverdag til at fungere.
Viggo Stuckenbergs "Fagre ord" fra 1895 tager udgangspunkt i hans eget liv og problemfyldte ægteskab med

hustruen Ingeborg. Store dele af romanen er faktisk skrevet af Ingeborg, men den blev redigeret og
færdigskrevet af Stuckenberg selv og udgivet i hans navn.

Den danske digter Viggo Stuckenberg (1863-1905) er særligt kendt for sine lyriske og følelsesfulde digter.
Han debuterede i 1886 med "Digte", og sidenhen fulgte flere digtsamlinger såvel som romaner. Viggo

Stuckenberg studerede teologi og senere naturvidenskab ved Københavns Universitet og arbejdede som lærer
frem til sin død af nyrebetændelse i 1905.
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