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Blicher – Ak! Hvor forandret! og 17 andre noveller. Illustreret af Henrik Monved, Udvalgt og redigeret af

Erik Harbo. Hardcover 292 sider. Ved siden af H.C. Andersen er Blicher en af de kendteste guldalderdigtere.
Steen Steensen Blicher blev født i Vium ved Viborg i 1782, hvor hans far Niels var præst.

Han var først præst i Thorning fra 1819 og derefter i Spentrup fra 1825 til sin død i 1848. Han var meget
stavns¬bundet pga. sit embede, men nåede dog på to udenlandsrejser, og opholdt sig også i København i flere

perioder. Han studerede her med store afbrydelse fra 1799 -1809. Det var Napoleonskrigene der var den
forstyrrende årsag, men det gav samtidig digteren inspiration til emnerne i hans noveller. Ti år før var han

debuteret med Digte I, men det var hans første novelle En Landsbydegns Dagbog, der blev hans gennembrud
og banede vejen for 94 andre noveller han skrev de næste 23 år. De udgør mere end 3000 tryksider og gør

ham til en af de danske forfattere, der har skrevet mest.
Hans værker er udgivet i tusindvis af eksemplarer, ofte illustreret af berømte danske kunstnere.

Denne udgave med 18 noveller, kendte og mere ukendte blandt hinanden, har vi bedt tegneren Henrik
Monved om at illustrere.

Bogen tager udgangspunkt i den type noveller som Blicher så ofte skrev under indflydelse af barndoms- og
ungdomserindringer.

Novellerne udgives i et samarbejde mellem Blicher-Selskabet og Peter Olufsen. Samarbejdet indledtes sidste
år med Erik Harbos bog Rejselyst, der skildrer Blichers rejser, virkelige og fiktive, sådan som det kommer

frem i hans noveller.
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