
Blichers Jylland
Hent bøger PDF

Poul Bangsgaard

Blichers Jylland Poul Bangsgaard Hent PDF Steen Steensen Blichers navn er uadskilleligt forbundet med de
jyske stednavne- byer og herresæder - hvor hans rige persongalleri udfolder deres gerninger
i noveller og digte. Stederne havde som oftest en intim relation til forfatterens eget liv og de

menneskeskæbner, han mødte - og de historier, han stødte på - når han vandrede land og rige tyndt.

I sin guide til Blichers Jylland, foretager Poul Bangsgaard en rejse i Blichers fodspor i et ubrudt stræk fra
Randlev, nord for Horsens, til Grenaa - en rejse på 470 km med 29 destinationer, der har det til fælles, at de

alle knytter sig til Blichers liv og forfatterskab.

Undervejs kommer læseren bl.a. forbi Himmelbjerget, hvor Blicher organiserede folkemøder fra 1839, Viborg,
Liselund, Randers og Vejlby, scenen for et af hans kendteste værker.

Bangsgaard beretter på sin færd om både de tekster, der udgør kernen i Blichers relation til stederne på ruten,
men han ser også nærmere på de konkrete bygninger og omgivelser, som endnu den dag i dag er

håndgribelige vidnesbyrd om Blichers tid. Det bliver til besøg på både herregårde, kroer og museer, og der
bliver ligeledes rig lejlighed til at se nærmere på den natur, som Blicher selvyndede at vandre i.

'Blichers Jylland' er en inviterende, anderledes og interessant rejse ind i et forfatterliv og den landsdel, der
formede forfatteren selv såvel som hans omfattende karaktergalleri.
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