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En dansk students eventyr Poul Martin M\u00f8ller Hent PDF Denne ufuldendte novelle omhandler den unge
danske student, Frits (eller den krøllede Frits, som han kaldes af sine medstuderende), som drager ud i verden
med det formål at finde sin slægt. På sin vej træffer han sin gamle amme, som muligvis kan hjælpe Frits på

sin vej. Når novellen kaldes ufuldendt skyldes det på den ene side manuskriptets særlige karakter og
forfatning – der mangle ganske enkelt dele af manuskriptet – og forfatterens skiftevise intention om at skrive
først en historisk roman og herefter en novelle. Værket var en af den første af sin slags, og blev eksempelvis
udgivet to år før Blicher udsendte sin første novelle. Poul Martin Møller (1794-1838) var en dansk forfatter
og filosof. Fra 1816-1819 bestod hans foretrukne skriftlige arbejde i pastiche, satire og parodi. I forbindelse
med en længere rejse i Østen (1819-1821) begyndte Møller at skrive digte, og her lagde han fundamentet for
nogle større digteriske såvel som filosofiske værker, samt en rejsebeskrivelse. I 1826 blev han lektor ved

filosofi ved universitetet i Kristania og i 1831 blev han professor i København.
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