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Baglæns Steen Steensen Blicher Hent PDF 'Baglæns' er en fortælling der begynder ved afslutningen og ender
med begyndelsen. I centrum for fortællingen er to søstre, der har forelsket sig i den samme mand. Han lader
sin kærlighed falde på den ældste, og da brylluppet skal stå, må den yngre søster stå som ulykkelig tilskuer.
Men hvad der synes at være en klassisk fortælling om ulykkelig forelskelse, afslører sig, som vi bevæger os
baglæns i historien, som et mangeårigt og ganske kompliceret drama, hvor også vores fortæller er mere

involveret, end han umiddelbart ønsker at vedkende 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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