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Fiore og Fioretta Steen Steensen Blicher Hent PDF En hofdame ved det spanske kongehus og dronningen
nedkommer samme dag med henholdvis en pige og dreng. De døber dem Fioretta og Fiore og de to børn er
ikke blot identiske ved navn, men også ved natur og udseende. Mellem dem vokser en dyb kærlighed, der

bekymrer kongen. Han beslutter sig for at skille sig af med Fioretta, hvilket leder Fiore på en lang færd for at
genvinde sit livs kærlighed. 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 hofdame ved det spanske kongehus og dronningen nedkommer
samme dag med henholdvis en pige og dreng. De døber dem Fioretta
og Fiore og de to børn er ikke blot identiske ved navn, men også ved

natur og udseende. Mellem dem vokser en dyb kærlighed, der
bekymrer kongen. Han beslutter sig for at skille sig af med Fioretta,
hvilket leder Fiore på en lang færd for at genvinde sit livs kærlighed.
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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