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Ravnen Steen Steensen Blicher Hent PDF En ung pige af bondestand, der udviser stor begavelse, bliver taget
i lære hos egnens enkebaronesse. Da hun efterfølgende vender hjem til sin gamle far på landet for at hjælpe
ham med de huslige sysler, tiltrækker hendes skønne ydmyghed og gode dannelse sig stor opmærksomhed fra
bejlere, og også den unge baron anmoder om hendes hånd. Men baronen er en selvopfyldt og indbildsk fyr,
og den unge pige tvinges snart til at træffe et valg - skal hun vælge et liv i rigdom og høj anstand med
baronen, eller den simple kærlighed som pludselig tilbydes fra anden side? 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.

 

En ung pige af bondestand, der udviser stor begavelse, bliver taget i
lære hos egnens enkebaronesse. Da hun efterfølgende vender hjem til
sin gamle far på landet for at hjælpe ham med de huslige sysler,
tiltrækker hendes skønne ydmyghed og gode dannelse sig stor

opmærksomhed fra bejlere, og også den unge baron anmoder om
hendes hånd. Men baronen er en selvopfyldt og indbildsk fyr, og den
unge pige tvinges snart til at træffe et valg - skal hun vælge et liv i
rigdom og høj anstand med baronen, eller den simple kærlighed som

pludselig tilbydes fra anden side? 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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