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Oldsagn på Alheden Steen Steensen Blicher Hent PDF En poet har skrevet en rutevejledning til sin historisk

interesserede bekendte, der skal tilbagelægge vejen fra Vejle til Viborg. Undervejs underholdes med
fortællinger om alt fra fortidige bebyggelser og historisk-dokumenterede slag til okkulte myter og

egnsfortællinger. Tonen i teksten er varm og begejstret, og teksten synes på mange måder at udtrykke, den
nære relation, som Blicher selv havde til det midtjyske hedelandskab, hvor hans folkekære fortællinger så
ofte udspiller sig. Den danske præst, digter og forfatter Steen Steensen Blichers (1782-1848) værk er
indbegrebet af den danske Guldalder. Kunstarterne litteratur, billedkunst og musik blomstrede, den

romantiske bølge med sin dyrkelse af geniet, guddommeligheden og det oprindelige var over Europa og nye
politiske styreformer afløste Enevælden. Blicher udgav sin første digtsamling DIGTE i 1814 og forblev yderst

produktiv frem til sin død. Hans noveller og digte hører til kernerepertoiret i den danske litteratur.
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historisk-dokumenterede slag til okkulte myter og egnsfortællinger.
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måder at udtrykke, den nære relation, som Blicher selv havde til det
midtjyske hedelandskab, hvor hans folkekære fortællinger så ofte
udspiller sig. Den danske præst, digter og forfatter Steen Steensen
Blichers (1782-1848) værk er indbegrebet af den danske Guldalder.

Kunstarterne litteratur, billedkunst og musik blomstrede, den
romantiske bølge med sin dyrkelse af geniet, guddommeligheden og
det oprindelige var over Europa og nye politiske styreformer afløste
Enevælden. Blicher udgav sin første digtsamling DIGTE i 1814 og
forblev yderst produktiv frem til sin død. Hans noveller og digte
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