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Præsten i Vejlby Steen Steensen Blicher Hent PDF Steen Steensen Blichers suveræne fortælleteknik er
afgørende for, at han fremstår som den første store realist i dansk digtning. Hans mange skildringer af steder
og mennesker bliver levende og vedkommende, fordi de formidles gennem fortællingen om begivenheder,

som har grebet og rystet de mennesker, der fortæller dem.

Samtidig fremstår paradoksalt nok novellernes dybeste udsagn af det forhold, at fortællingernes troværdige
vidnesbyrd fremlægges på en sådan måde, at de vækker læserens mistillid til fortællerne. Vi tror på, at tingene
er sket, som de fortælles, men fortællernes engagement i dem er så rystet og hudløst, at vi tvinges til at tvivle

på, om de tolkninger, som de nødvendigvis må fremlægge samtidig med fortællingen, er holdbare.

Dette forhold mellem begivenheder og fortolkning gjorde Blicher til tema for en af sine største noveller,
Præsten i Vejlbye (1829). I dagbogsform fortælles om præsten Hr. Søren, der efter aflagt tilståelse henrettes

for et mord, som det viser sig, han ikke har begået. Gåden i den historie er, hvorfor præsten tilstår, og
forklaringen, som også fremstår af fortællingen, er, at det gør han, fordi han ikke kan andet. Ellers bryder ikke

bare hans tilværelse, men hele hans tilværelsesforståelse sammen.

Præsten i Vejlbye er den eneste fortælling af Blicher, som direkte har tilværelsens uigennemskuelighed som
tema, men alle hans store noveller handler om den. Til syvende og sidst blev han en af Danmarks allerstørste
fortællere, fordi han skrev sine noveller på den overbevisning, at menneskenes virkelighed er af en sådan art,

at den hverken kan forklares eller fortolkes; derfor må den fortælles.
(Dansk Litteraturs Historie)

Mark Twains roman "Tom Sawyer, Detective" (1896) bygger på historien om præsten i Vejlby.
Novellen har været filmatiseret tre gange, i 1922, 1931 og 1972

 

Steen Steensen Blichers suveræne fortælleteknik er afgørende for, at
han fremstår som den første store realist i dansk digtning. Hans
mange skildringer af steder og mennesker bliver levende og
vedkommende, fordi de formidles gennem fortællingen om

begivenheder, som har grebet og rystet de mennesker, der fortæller
dem.

Samtidig fremstår paradoksalt nok novellernes dybeste udsagn af det
forhold, at fortællingernes troværdige vidnesbyrd fremlægges på en
sådan måde, at de vækker læserens mistillid til fortællerne. Vi tror

på, at tingene er sket, som de fortælles, men fortællernes engagement
i dem er så rystet og hudløst, at vi tvinges til at tvivle på, om de
tolkninger, som de nødvendigvis må fremlægge samtidig med

fortællingen, er holdbare.

Dette forhold mellem begivenheder og fortolkning gjorde Blicher til
tema for en af sine største noveller, Præsten i Vejlbye (1829). I
dagbogsform fortælles om præsten Hr. Søren, der efter aflagt
tilståelse henrettes for et mord, som det viser sig, han ikke har
begået. Gåden i den historie er, hvorfor præsten tilstår, og

forklaringen, som også fremstår af fortællingen, er, at det gør han,



fordi han ikke kan andet. Ellers bryder ikke bare hans tilværelse,
men hele hans tilværelsesforståelse sammen.

Præsten i Vejlbye er den eneste fortælling af Blicher, som direkte har
tilværelsens uigennemskuelighed som tema, men alle hans store
noveller handler om den. Til syvende og sidst blev han en af

Danmarks allerstørste fortællere, fordi han skrev sine noveller på den
overbevisning, at menneskenes virkelighed er af en sådan art, at den

hverken kan forklares eller fortolkes; derfor må den fortælles.
(Dansk Litteraturs Historie)

Mark Twains roman "Tom Sawyer, Detective" (1896) bygger på
historien om præsten i Vejlby.

Novellen har været filmatiseret tre gange, i 1922, 1931 og 1972
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