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alene han talt til hende; men hun havde åbnet sit hjerte ganske for ham og ladet ham føle, hvilken skat af
kærlighed det gemte. Dybt grebet havde han forladt hende for at følge kongen på den rejse til Skåne, som
blev kongens sidste. Siden havde hun ikke set ham; et kort brev, hvori han undskyldte sin fraværelse med

forretninger, var al den hilsen, hun havde fået fra ham. Selv var hun dog længe rolig og tillidsfuld; men nu, da
han var hende så nær, begyndte hun at ængstes og hendes fader at vredes over hans vedvarende fraværelse."
Den historiske roman "Knud Gyldenstjerne" fortæller historien om den danske biskop Knud Henriksen

Gyldenstierne. Om hans liv, før han valgte den gejstlige vej, om de mennesker, han mødte og forlod og om
hans forhold til konge, fædreland og Gud. Hans Frederik Ewald (1821-1908) var en dansk forfatter, der blandt
andet skrev en lang række historiske romaner. Han udgav blandt andet romanen "Svenskerne på Kronborg" i
1867 efter et ophold i Helsingør og vandt ligeledes stor anerkendelse for sine sociale romaner. H.F. Ewald er

far til forfatterne Theodor og Carl Ewald.

 

"Da havde ikke alene han talt til hende; men hun havde åbnet sit
hjerte ganske for ham og ladet ham føle, hvilken skat af kærlighed
det gemte. Dybt grebet havde han forladt hende for at følge kongen
på den rejse til Skåne, som blev kongens sidste. Siden havde hun
ikke set ham; et kort brev, hvori han undskyldte sin fraværelse med
forretninger, var al den hilsen, hun havde fået fra ham. Selv var hun
dog længe rolig og tillidsfuld; men nu, da han var hende så nær,
begyndte hun at ængstes og hendes fader at vredes over hans

vedvarende fraværelse." Den historiske roman "Knud Gyldenstjerne"
fortæller historien om den danske biskop Knud Henriksen

Gyldenstierne. Om hans liv, før han valgte den gejstlige vej, om de
mennesker, han mødte og forlod og om hans forhold til konge,

fædreland og Gud. Hans Frederik Ewald (1821-1908) var en dansk



forfatter, der blandt andet skrev en lang række historiske romaner.
Han udgav blandt andet romanen "Svenskerne på Kronborg" i 1867
efter et ophold i Helsingør og vandt ligeledes stor anerkendelse for
sine sociale romaner. H.F. Ewald er far til forfatterne Theodor og

Carl Ewald.
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