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Pastor Sidenius var præst i en lille østjysk købstad, der lå inde i bunden af en fjord. Han og hans kone havde
efterhånden fået ti børn, som de næsten alle var stolte af. Det var kun det mellemste barn Per, der voldte

sorger. Han var en vild dreng.

Per havde fra ganske lille følt sig fremmed i sit hjem. Han begyndte at spørge sig selv, om han nu også hørte
hjemme der. Var han måske i virkeligheden et kongebarn, som var født til noget stort?

Lykke Per er en roman om en mand, der i en ung alder beslutter sig til at sige farvel til sit fattige
barndomshjem og den lille provinsby, hvor han er vokset op. Han vil ud i verden og gøre sin lykke, og han

føler selv meget stærkt, at han er en erobrer.

Lykke-Per er oversat til 16 sprog. Første udgave udkom som 3-bindsværk i 1904. 2. udgave fra 1905 og 3.
udgave fra 1908 udkom også som 3-bindsværk, mens 4. udgave udkom som 2-bindsværk i 1918. Den

bearbejdede udgave bygger på 1908 udgaven.

1. udgave, 1. oplag 2008.

Titlen indgår i:
Den fælles kanon

Se opslag fra en Let klassiker

Om serien Lette klassikere

Danskuddannelse 1, 2 og 3

Lektørudtalelsen lød blandt andet

"Romanen Lykke-Per er som letlæsningsbog bearbejdet til et mere moderne og enkelt dansk sprog."
"Romanen indeholder mange elementer, som vil fange unge læsere og denne udgave kan være med til at

formidle en dansk kanon til dem og andre interesserede svage læsere."

Kirsten Katholm, Lektørudtalelse (09/04) 2 755 053 3 (A)

Folkeskolen skrev blandt andet:

"Alle væsentlige begivenheder er med, Lykke-Pers frigørelse fra barndomshjemmet, hans opgør med religion,
studier til ingeniør, arbejdet med et drømmeprojekt, venskaber, forelskelser og rejser. Især skildringen af
faderens dødsleje er smuk. Her holder Kirsten Andersen sig tæt til Pontoppidan. Det gør hun i øvrigt hele

vejen, det er stramninger og en sproglig bearbejdelse, der gør bogen lettilgængelig. Alt i alt må jeg sige, at en
vanskelig opgave er løst meget fint. Selv vil jeg foretrække originaludgaven, men med denne lette udgave

bliver et stort værk tilgængeligt for mange, der ellers aldrig ville have givet sig i kast med det. Bogen er god -
også i denne bearbejdede udgave. Den vil kunne læses i overbygningen og af unge og voksne med og uden

læseproblemer."

Tove Kettner Heiberg, Folkeskolen 3. marts 2009

Forfatter(e): Henrik Pontoppidan, bearbejdet af Kirsten Andersen
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Pastor Sidenius var præst i en lille østjysk købstad, der lå inde i
bunden af en fjord. Han og hans kone havde efterhånden fået ti børn,
som de næsten alle var stolte af. Det var kun det mellemste barn Per,

der voldte sorger. Han var en vild dreng.

Per havde fra ganske lille følt sig fremmed i sit hjem. Han begyndte
at spørge sig selv, om han nu også hørte hjemme der. Var han måske

i virkeligheden et kongebarn, som var født til noget stort?

Lykke Per er en roman om en mand, der i en ung alder beslutter sig
til at sige farvel til sit fattige barndomshjem og den lille provinsby,
hvor han er vokset op. Han vil ud i verden og gøre sin lykke, og han

føler selv meget stærkt, at han er en erobrer.

Lykke-Per er oversat til 16 sprog. Første udgave udkom som 3-
bindsværk i 1904. 2. udgave fra 1905 og 3. udgave fra 1908 udkom
også som 3-bindsværk, mens 4. udgave udkom som 2-bindsværk i

1918. Den bearbejdede udgave bygger på 1908 udgaven.

1. udgave, 1. oplag 2008.

Titlen indgår i:
Den fælles kanon

Se opslag fra en Let klassiker

Om serien Lette klassikere

Danskuddannelse 1, 2 og 3

Lektørudtalelsen lød blandt andet

"Romanen Lykke-Per er som letlæsningsbog bearbejdet til et mere
moderne og enkelt dansk sprog." "Romanen indeholder mange

elementer, som vil fange unge læsere og denne udgave kan være med
til at formidle en dansk kanon til dem og andre interesserede svage

læsere."

Kirsten Katholm, Lektørudtalelse (09/04) 2 755 053 3 (A)

Folkeskolen skrev blandt andet:

"Alle væsentlige begivenheder er med, Lykke-Pers frigørelse fra
barndomshjemmet, hans opgør med religion, studier til ingeniør,
arbejdet med et drømmeprojekt, venskaber, forelskelser og rejser.
Især skildringen af faderens dødsleje er smuk. Her holder Kirsten

Andersen sig tæt til Pontoppidan. Det gør hun i øvrigt hele vejen, det
er stramninger og en sproglig bearbejdelse, der gør bogen

lettilgængelig. Alt i alt må jeg sige, at en vanskelig opgave er løst
meget fint. Selv vil jeg foretrække originaludgaven, men med denne



lette udgave bliver et stort værk tilgængeligt for mange, der ellers
aldrig ville have givet sig i kast med det. Bogen er god - også i denne
bearbejdede udgave. Den vil kunne læses i overbygningen og af unge

og voksne med og uden læseproblemer."

Tove Kettner Heiberg, Folkeskolen 3. marts 2009
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