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Aage og Else Harald Kidde Hent PDF Handlingen i romanen "Aage og Else" (Bind 1, Døden 1902 og Bind 2,
Livet 1903) er baseret på forfatterens egne erindringer om de mange dødsfald i hans barndom. Tre søskende,
hans bedste ven og hans far døde. Hovedpersonen Tue er forfatteren selv. De mange dødsfald bliver en kamp i

hans indre mellem båndene til dem, der ikke er der mere, og båndene til hans ungdomsforelskelse Lul.
Romanen er fuld af mange stærke erindringsbilleder og smukke naturbeskrivelser.

Christian Rimestad skrev om den:
Når Aage og Else blev et så betydningsfuldt værk og på samme tid et af de følelsesrigeste og et af de mest
tankevækkende i vor romanlitteratur, så kom det af grundsynets elementære storhed og af den forunderlige
indlevelsesevne, hvormed der var gjort rede for stemningernes og følelsernes ubevidste vækst. Næppe nogen
sinde før har en ung mand i Danmark ransaget sin sjælelige udvikling med så årvågen en skarpsindighed.
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