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Barbara J\u00f8rgen-Frantz Jacobsen Hent PDF Da den ny præst på Vågø, hr. Poul Aggersøe engang i 1700-
tallet ankommer til Færøerne fra København, får han at vide, at der "er en enke på kaldet", men bliver frarådet
at gifte sig med hende - rygtet vil vide, at hun slog de foregående ægtemænd ihjel. Det får man imidlertid
aldrig fuldt opklaret, men det er et faktum, at den smukke Barbaras følelser er stormende, men lige så

ustadige som selve det hav, der omgiver den danske udpost. Ikke desto mindre forelsker den ellers noget tørre
præst sig i Barbara, og hun på sin måde også i ham, og de gifter sig. Ikke længe efter ankommer imidlertid en
ung student fra København, og hr. Poul føler, at hans forhold er truet. Barbara er Jørgen-Frantz Jacobsens
eneste roman - efter sigende døde han, inden den var færdig, men spørgsmålet er, om den ville have kunnet

blive bedre ved at få en anden og længere slutning.
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