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Herregårdshistorier Steen Steensen Blicher Hent PDF Forlaget skriver: "Det var samme Sommer, som dette
Aalborgs Underværk fuldendtes og havde faaet sin sidste Afpudsning, at en ung Herre til hest med sin

Rideknægt efter sig kom en smuk Morgenstund i kort Galop ned ad denne Gade, men paa den modsatte Side
af Kanalen, der gjennemskærer den."

Sådan lyder det i en af de ti noveller, denne klassiske samling fra Danmarks Guldalder indeholder. Samlingen
kommer vidt omkring og spreder sin handling så langt som til Paris, ligesom rollelisten tæller både konger og

hattemagere.

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.

 

Forlaget skriver: "Det var samme Sommer, som dette Aalborgs
Underværk fuldendtes og havde faaet sin sidste Afpudsning, at en
ung Herre til hest med sin Rideknægt efter sig kom en smuk

Morgenstund i kort Galop ned ad denne Gade, men paa den modsatte
Side af Kanalen, der gjennemskærer den."

Sådan lyder det i en af de ti noveller, denne klassiske samling fra
Danmarks Guldalder indeholder. Samlingen kommer vidt omkring
og spreder sin handling så langt som til Paris, ligesom rollelisten

tæller både konger og hattemagere.
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