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Ambrosius Digteren Vibeke Arndal Hent PDF Ambrosius Stub, Danmarks første lyriske digter, blev født i maj
1705. Det var i rangordenernes, parykkernes og krinolinernes tidsalder, og det har været sin sag at overleve
som digter under sådanne vilkår. Ikke mindst, når man som Ambrosius Stub kom fra et af samfundshierarkiets

lavere trin. Ambrosius Digteren er beretningen om Ambrosius Stubs omtumlede liv i rendestene og på
herregårde, som smugler og som betroet sekretær. Følelserne spænder fra de nemme forelskelser til det svære

ægteskab, men omfatter tillige de sælsomme forhold til digtermusen og digterrollen. Romanen er en
fortsættelse af Ambrosiuseventyret og en hyldest til Ambrosius Stub i 300-året for hans fødsel. »Med sin

roman nummer to om digteren Ambrosius Stub … har Vibeke Arndal fundet en lykkelig forening med sit stof.
Så stort A for Ambrosius, Arndal og årets anden jubilar … Man falder i det hele taget til ro på en ganske
særlig måde i Vibeke Arndals roman. Som var hun en gammel fortællerske ved spinderokken ... Klar.

Troværdig. Nærværende.« Liselotte Wiemer, Weekendavisen »... man må videre, videre i det fabulerende og
gribende Ambrosiuseventyr ... Vibeke Arndal fuldender fint den myldrende, medrivende og farverige 1700-

tals fortælling, som begyndte med Ambrosiuseventyret ...« Signe Lindskov Hansen, Information
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