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De syv støtte mænd og deres fane Gottfried Keller Hent PDF De støtte mænd er en vennekreds af syv gamle
frihedskæmpere, der beslutter at deltage i en stor skyttefest, der afholdes i anledning af dannelsen af den

schweiziske forbundsstat i 1849 efter mange års splittelse og religionskampe. De vil til festen medbringe en
til lejligheden fremstillet fane og give en af præmierne ved festlighederne.

De to ordførere for gruppen, den rige tømmermester Frymann og den fattige skrædder Hediger har
henholdsvis en datter og en søn, der ret gerne vil have hinanden, hvilket fædrene, der er af den gode gamle

hustyran-race, ikke bifalder, den rige af økonomiske hensyn, den fattige af stolthed.

Da de syv støtte mænd endelig drager af til festlighederne, kommer de dog i en svær kattepine, da deres
deltagelse kræver, at der holdes en tale, og ingen af dem, hvor store i munden de ellers er, har lyst til at tale

for en tusindtallig forsamling.

Hvordan alt dette så kommer til at hænge sammen, må man læse Kellers mesterlige lille værk for at finde ud
af ...
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