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Konsulens børn Carl E. Simonsen Hent PDF Konsulen i Middelfart er en hård og kold mand. Dog er han vidt
berømt i byen; alle hilser på ham, men han hilser ikke på nogen. Folk snakker om hans store forretninger med
Slesvig og Holstein, og overalt i krogene hviskes der om de svimlende summer, der gemmer sig på hans konti
i Tyskland. Luften er kold i konsulens store byhus, der ligger midt på torvet, og det er bestemt ikke nemt at
være gift med en mand som ham. Han finder gerne smilet frem, når det kan tjene et formål, men det bliver
hurtigt gemt væk, når han er hjemme, og der ikke er nogen, der er værd at imponere. Dette ved både hans

kone og hans børn kun alt for godt. Carl E. Simonsen blev født i Middelfart på Fyn i 1855 og har i sine bøger
blandt andet beskæftiget sig med danskerne på både den ene og den anden side af den tyske grænse. Han
debuterede i 1883 med romanen Afholdsvennen, og to år før sin død i 1939 udgav han sin sidste bog, 50 år

som skribent; Meninger og minder.

 

Konsulen i Middelfart er en hård og kold mand. Dog er han vidt
berømt i byen; alle hilser på ham, men han hilser ikke på nogen. Folk

snakker om hans store forretninger med Slesvig og Holstein, og
overalt i krogene hviskes der om de svimlende summer, der gemmer
sig på hans konti i Tyskland. Luften er kold i konsulens store byhus,
der ligger midt på torvet, og det er bestemt ikke nemt at være gift
med en mand som ham. Han finder gerne smilet frem, når det kan
tjene et formål, men det bliver hurtigt gemt væk, når han er hjemme,
og der ikke er nogen, der er værd at imponere. Dette ved både hans
kone og hans børn kun alt for godt. Carl E. Simonsen blev født i

Middelfart på Fyn i 1855 og har i sine bøger blandt andet beskæftiget
sig med danskerne på både den ene og den anden side af den tyske
grænse. Han debuterede i 1883 med romanen Afholdsvennen, og to
år før sin død i 1939 udgav han sin sidste bog, 50 år som skribent;

Meninger og minder.
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