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Advent August Strindberg Hent PDF Advent handlar om ett självgott gammalt par, Lagmannen och
Lagmanskan, som byggt sin lycka på mened, förfalskningar och arvsstölder. En lekande solkatt som bränner
dem fastän solen gått ned och en procession av spöklika figurer varav den sista ser precis ut som Lagmannen
klargör att de nu ska få sina välförtjänta straff. Djävulen framträder i skepnad av en fattig skollärare som läxar

upp paret med sin rotting. En hagelskur förintar deras vinskörd, en puckelryggig prins gör klart för
Lagmanskan att hon är en kärringdjävul och Lagmannens tillhörigheter fördelas bland alla dem som han dömt

orättvist. Det gamla paret möter varsin plågsam död, men återförenas på självaste julaftonen i helvetet. I
julklapp får de varsitt tittskåp där de kan se sina begångna brott i det förflutna. Då kommer de äntligen till

insikt om sina missgärningar och sin skuld. I fonden går adventsstjärnan upp över julkrubban med barnet och
modern.
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Lagmanskan, som byggt sin lycka på mened, förfalskningar och
arvsstölder. En lekande solkatt som bränner dem fastän solen gått
ned och en procession av spöklika figurer varav den sista ser precis
ut som Lagmannen klargör att de nu ska få sina välförtjänta straff.
Djävulen framträder i skepnad av en fattig skollärare som läxar upp
paret med sin rotting. En hagelskur förintar deras vinskörd, en
puckelryggig prins gör klart för Lagmanskan att hon är en

kärringdjävul och Lagmannens tillhörigheter fördelas bland alla dem
som han dömt orättvist. Det gamla paret möter varsin plågsam död,
men återförenas på självaste julaftonen i helvetet. I julklapp får de
varsitt tittskåp där de kan se sina begångna brott i det förflutna. Då
kommer de äntligen till insikt om sina missgärningar och sin skuld. I
fonden går adventsstjärnan upp över julkrubban med barnet och

modern.
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