
Jammers minde
Hent bøger PDF

Leonora Christina
Jammers minde Leonora Christina Hent PDF Jammers Minde, selvbiografi, skrevet af Leonora Christina,
datter af Christian 4. og Kirsten Munk; gift med Corfitz Ulfeldt 1636-64. Leonora Christina tilbragte årene
1663-85 i fængsel i Blåtårn pga. sin formodede viden om ægtefællens forræderi mod Frederik 3. Efter
Christian 5.s tronbestigelse i 1670 blev fængselsopholdet mildnet, og hun fik bl.a. udleveret bøger og

skriveredskaber. Efter nedskrivning af en kortere fransk selvbiografi, afsluttet 1673, udformede hun Jammers
Minde, der først blev færdiggjort efter løsladelsen. Manuskriptet befandt sig længe i udlandet; dets

kulturhistoriske og litterære værdi som 1600-t.s vigtigste danske prosaværk blev først erkendt ved udgivelsen
i 1869. Jammers Minde er et selvforsvar, som vokser i personlig styrke og karakterudfoldelse, en intim og

dramatisk skildring, der levendegør de pinagtige fængselsvilkår og med kunstnerisk kraft tegner et
skæbnebillede. I dag findes manuskriptet på Frederiksborgmuseet i Hillerød. Jammers Minde er optaget i

Kulturkanon (Store Danske Encyklopædi)
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Christian 4. og Kirsten Munk; gift med Corfitz Ulfeldt 1636-64.

Leonora Christina tilbragte årene 1663-85 i fængsel i Blåtårn pga. sin
formodede viden om ægtefællens forræderi mod Frederik 3. Efter

Christian 5.s tronbestigelse i 1670 blev fængselsopholdet mildnet, og
hun fik bl.a. udleveret bøger og skriveredskaber. Efter nedskrivning
af en kortere fransk selvbiografi, afsluttet 1673, udformede hun
Jammers Minde, der først blev færdiggjort efter løsladelsen.

Manuskriptet befandt sig længe i udlandet; dets kulturhistoriske og
litterære værdi som 1600-t.s vigtigste danske prosaværk blev først

erkendt ved udgivelsen i 1869. Jammers Minde er et selvforsvar, som



vokser i personlig styrke og karakterudfoldelse, en intim og
dramatisk skildring, der levendegør de pinagtige fængselsvilkår og

med kunstnerisk kraft tegner et skæbnebillede. I dag findes
manuskriptet på Frederiksborgmuseet i Hillerød. Jammers Minde er

optaget i Kulturkanon (Store Danske Encyklopædi)
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