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landsby som eneste søn af sognerådsformanden. Carl passer sine ting og sin skole og gør, hvad der bliver
sagt. Og det er blevet bestemt, at Carl skal studere i København, få sin studentereksamen og dernæst læse
teologi. Ungdomsromanen EN UNG MANDS KÆRLIGHEDSHISTORIE er fortællingen om den unge Carl,
der lever et stille og ensomt liv – først i den lille landsby og dernæst i store København. Livet går sin gang og
ofte mindes han den unge kvinde, som engang gjorde så stort et indtryk på ham. Niels K. Kristensen (1859-
1924) arbejdede i mange år som skolelærer og bidragede i den forbindelse med artikler og informationer til
diverse håndbøger og tidsskrifter inden for lærerfaget. I 1899 debuterede han som forfatter med børnebogen
"En dreng fra ‘64", som han sidenhen fulgte op med en romanserie om den unge dreng Rasmus og hans

oplevelser i krigsårene 1848-1850.

 

Den 16-årige Carl er vokset op i en stille landsby som eneste søn af
sognerådsformanden. Carl passer sine ting og sin skole og gør, hvad

der bliver sagt. Og det er blevet bestemt, at Carl skal studere i
København, få sin studentereksamen og dernæst læse teologi.

Ungdomsromanen EN UNG MANDS KÆRLIGHEDSHISTORIE er
fortællingen om den unge Carl, der lever et stille og ensomt liv –
først i den lille landsby og dernæst i store København. Livet går sin
gang og ofte mindes han den unge kvinde, som engang gjorde så

stort et indtryk på ham. Niels K. Kristensen (1859-1924) arbejdede i
mange år som skolelærer og bidragede i den forbindelse med artikler

og informationer til diverse håndbøger og tidsskrifter inden for
lærerfaget. I 1899 debuterede han som forfatter med børnebogen "En
dreng fra ‘64", som han sidenhen fulgte op med en romanserie om
den unge dreng Rasmus og hans oplevelser i krigsårene 1848-1850.
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