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I den lille by, som Sophus Schandorph her tager os med til, har apoteket helt fra starten af 1600-tallet været
byens smukkeste bygning og på mange måder et samlingspunkt for både eliten og senere studenterne. I gamle

dage holdtes der fine baller på apotekets første sal, og da den gamle apoteker overdrog det til sin søn i
1860‘erne, blev han allernådigst udnævnt som kancelliråd.Men tingene går ikke, som den gamle apoteker

ønsker det. Hans søn dør kort efter at have overtaget apoteket, og efter et halvt år må de også lægge den unge
hustru i graven. Nu står den gamle med sit lille barnebarn og et stolt gammelt apotek, der skal drives videre.
Heldigvis kommer der hjælp i form af hans afdøde svigerdatters søster. Fremtiden bliver ikke, som han havde
forventet, men måske kan den stadig rumme lyspunkter.Sophus Schandorph var en dansk forfatter, digter og
uddannet teolog. I 1872 var han med til at stifte Litteraturselskabet sammen med blandt andre Georg Brandes

og Holger Drachmann.

Compara precios de hoteles y encuentra el mejor precio para el Det Gamle Apotek Hotel en Gråsten. Det
Gamle Apotek genåbner sin online julebutik med masser af skønne varer her på nemlig.com. Hotel Det

Gamle Apotek Dänemark 44 Bewertungen 26 authentische Reisefotos und TopAngebote für Hotel Det Gamle
Apotek bei Tripadvisor auf Platz 5 von 59 BBs .

Det Gamle Apotek

Det lille Apotek stammer helt tilbage fra 1720 og er dermed Københavns ældste restaurant. Maden bliver
tilberedt med sans for kvalitet og den gode smag og Det gamle apothek stræber Læs mere til hver en tid efter
at du får en god madoplevelse. Du melder dig automatisk ind ved køb til medlemspris. Free WiFi and free

parking at Det Gamle Apotek BB Grasten. 3 reviews 55 of 221 Shopping in Copenhagen. Det gamle apothek
er en Restaurant som tilbyder mad der er inspireret af det Europæisk Fransk køkken. Overnatning stadig åben.
Fundamentet var hans forkærlighed for gamle bygninger og møbler som så blev . Explore an array of Det
Gamle Apotek Tønder vacation rentals including houses apartment and condo rentals more. Quer ver outras
opções que você pode reservar agora?. Det Gamle Apotek som du kender det fra Tønder By har åbnet for
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onlinesalg så klik ind og se hvad det originale.
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