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Abailard og Héloïse Sophus Micha\u00eblis Hent PDF "På Père-Lachaise Kirkegården i Paris er ingen grav
mere navnkundig eller mere besøgt end den, hvori Abailard og Héloïse hviler, forenede i samme sarkofag.
Det er middelalderens mest ulykkelige elskerpar, hemmeligt gift og grusomt skilt, romantisk længe før
romantikken." I det 12. århundrede er Abailard berømt i hele Europa for sin filosofiske viden og sine

talergaver. Unge teologer fra hele kontinenter samles omkring ham for at lære af ham. Da han bliver optaget
som lærer for den unge smukke Héloïse, forelsker de sig hovedkulds i hinanden til hendes onkel og værges
store vrede. Dermed er en fortvivlet og intens kærlighedsaffære skudt i gang. Sophus Michaëlis (1865-1932)
var en dansk forfatter og digter, der i 1919 blev slået til Ridder af Dannebrog og i 1929 blev hædret med

titlen Dannebrogsmand for sit litterære virke. Sophus Michaëlis debuterede i 1889 med "Digte", og sidenhen
udgav han et væld af romaner og digtsamlinger.
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ulykkelige elskerpar, hemmeligt gift og grusomt skilt, romantisk
længe før romantikken." I det 12. århundrede er Abailard berømt i
hele Europa for sin filosofiske viden og sine talergaver. Unge

teologer fra hele kontinenter samles omkring ham for at lære af ham.
Da han bliver optaget som lærer for den unge smukke Héloïse,

forelsker de sig hovedkulds i hinanden til hendes onkel og værges
store vrede. Dermed er en fortvivlet og intens kærlighedsaffære

skudt i gang. Sophus Michaëlis (1865-1932) var en dansk forfatter
og digter, der i 1919 blev slået til Ridder af Dannebrog og i 1929
blev hædret med titlen Dannebrogsmand for sit litterære virke.

Sophus Michaëlis debuterede i 1889 med "Digte", og sidenhen udgav
han et væld af romaner og digtsamlinger.
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