Dansk litteraturs historie
ISBN:

9788702041828

Sprog:

Dansk

Forlag:

Gyldendal

Forfatter:

Knud Michelsen

Udgivet:

7. november 2007

Kategori:

Litteratur og fiktion

Dansk litteraturs historie.pdf
Dansk litteraturs historie.epub

Middelalderen, renæssancen og oplysningstiden. - tre store epoker fra år 1100 til 1800. Fremstillingen tager
sin begyndelse omk. år 1100, da danske tekster første gang skrives i bøger. De tidligste danske storværker som bl.a. Saxos Danmarkshistorie (ca.
1200) - blev skrevet på latin, og det blev de til langt op i 1600-tallet. Den dansksprogede litteratur vokser ud
af bønnebøger, love, krøniker, folkebøger og folkeviser - først efter Reformationen udkommer den første
dansksprogede Bibeludgave i 1550. 1600-tallets barokdigtere tæller blandt andre Anders Bording og Thomas
Kingo, mens det er kongedatteren Leonora Christina, der med sin Jammers Minde, bliver den første
selvbiografist i den danske litteratur. I 1700-tallet opstår nye genrer og litteraturens betydning i samfundet
vokser. Ludvig Holberg skriver satirer og komedier, og han grundlægger essay-genren i Danmark. Charlotta
Dorothea Biehl skriver følsomme komedier, mens Johan Herman Wessel parodierer tragedien og de store
følelser. Ved 1700-tallets slutning står det enkelte, selvberoende individ i centrum hos lyrikeren Johannes
Ewald og prosaisten Jens Baggesen.
Bliv opdateret i din indbakke med nyhedsbreve fra denstoredanske. Samtidig med at ny litteratur kommer til
og kræver at blive en del af. Dansk litteraturs historie. Bliv opdateret i din indbakke med nyhedsbreve fra
denstoredanske. 1 Dansk i gymnasiet DANSK I GRUNDFORLØBET 3 – demonstrere viden om fagets

identitet og metoder – analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier På denne side kan du
læse vejledningen for faget dansk. Verden ændrer sig bestandig og litteraturen med den. dk. Tilmelding
Nyhedsbrev.
Der findes ofte paralleller til Islands historie og Norges historie, som senere blev bestemt af Danmarks
historie. Tilmelding Nyhedsbrev. dk History and economy. Vælg ugentlige emner eller få en daglig
vitaminpille. Den havde taget bopæl i ham, han var som en tavs bonde, der.
Benn Q – når han er bedst ”For Ebbe var krigen ikke slut, selvom han aldrig talte om den. 1 Dansk i
gymnasiet DANSK I GRUNDFORLØBET 3 – demonstrere viden om fagets identitet og metoder – analysere
og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier På denne side kan du læse vejledningen for faget dansk.
dk History and economy. TJERNOBYL-HERBARIET 'Atmosfæren, luften, vandet, jorden, planterne, dyrene,
menneskene – alt virkede til at være præcist som dagen før, på trods af at være. mariahassing. Holberg, som
blev født i Bergen, havde en omfattende. Færøernes historie er en del af Nordens historie.

