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Bjergværkerne i Falun E. T. A. Hoffmann Hent PDF Bjergværkerne i Falun, handler om sømanden Elis
Fröbom, der efter råd fra en gammel bjergmand bliver minearbejder i Stora Kopparberg-minen i Falun. Her
forelsker han sig i mineejerens datter Ulla. Besat af den gamle bjergmand går han på deres bryllupsdag ned i
minen for at søge "den kirsebærrødt funklende almandin, på hvilken vor livstavle er indgravet" - og kommer
aldrig tilbage i levende live. I Lykke i spil gribes den unge baron Siegfried af spillelidenskaben. En ældre

chevalier dukker op ved spillebordet og iagttager baronen. Han har en historie at fortælle.Mester Martin og
hans svende: Bødkermester og vinkyper Thomas Martin i Nürnberg har besluttet, at hans datter, den skønne
Rosa, kun må gifte sig med den dygtigste og bedste af hans eget fag. En dag har han tre dygtige, men hver for

sig lidt sære, svende, der alle kaster kærlige blikke i Rosas retning.
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