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Gamle vaner Zakarias Nielsen Hent PDF Alt ånder fred og ro i den ensomt beliggende præstegård ved Norup
Klitter. Alting går sin gang som sædvanlig, og sådan noget som nyheder fra hovedstadslivet er en sjældenhed
på de egne. Derfor er det også noget af en begivenhed, når to unge studenter pludselig besøger egnene – og

bringer det københavnske liv og byens ånd til de ensomme egne omkring præstegården.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Zakarias Nielsen (1844-1922) var en dansk forfatter, der arbejdede som lærer til daglig. Han var særligt kendt
for sine mange fortællinger og romaner, der omhandlede religiøse eller ideologiske emner. Zakarias Nielsen
lod typisk sine værker foregå i konservative landsbymiljøer. Udover sin lærergerning og sit forfatterskab var
han også en aktiv deltager inden for folkeoplysning. Hans første bog udkom i 1871 under titlen "Sange og

Smaadigte".
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