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Historie og efterklang Anders Holm Hent PDF Forlaget skriver: Grundtvig er kendt for sin digtning, sin
teologi og sit historiesyn. Men hvad er egentlig sammenhængen mellem disse tre sider af hans virksomhed?

Denne bog viser gennem analysen af udvalgte tekster fra tidsskriftet Danne-Virke (1816-1819), hvor tæt
sammenknyttet det flerstrengede er hos Grundtvig: På den ene side anskueliggør et nærbillede af digtningen
væsentlige træk ved Grundtvigs teologi og historieopfattelse. På den anden side bidrager gennemgangen af en

række historieteoretiske og teologiske prosatekster til at klarlægge digtningen.

I dag kan Grundtvigs billedunivers på en gang synes fjernt fra svundne århundreder, men samtidig er det en
stemme, der blander sig i nutidens diskussion af kunst og kristendom.

Bogen kan læses af enhver, der interesserer sig for Grundtvigs teologi og poesi. Den er en introduktion til en
meget skelsættende periode i Grundtvigs udvikling og derfor et udgangspunkt for at forstå grundlæggelsen af

nogle af de hovedtanker, som gennemtrænger det gigantiske forfatterskab.

 

Forlaget skriver: Grundtvig er kendt for sin digtning, sin teologi og
sit historiesyn. Men hvad er egentlig sammenhængen mellem disse

tre sider af hans virksomhed?

Denne bog viser gennem analysen af udvalgte tekster fra tidsskriftet
Danne-Virke (1816-1819), hvor tæt sammenknyttet det flerstrengede
er hos Grundtvig: På den ene side anskueliggør et nærbillede af

digtningen væsentlige træk ved Grundtvigs teologi og
historieopfattelse. På den anden side bidrager gennemgangen af en
række historieteoretiske og teologiske prosatekster til at klarlægge

digtningen.

I dag kan Grundtvigs billedunivers på en gang synes fjernt fra
svundne århundreder, men samtidig er det en stemme, der blander sig

i nutidens diskussion af kunst og kristendom.

Bogen kan læses af enhver, der interesserer sig for Grundtvigs



teologi og poesi. Den er en introduktion til en meget skelsættende
periode i Grundtvigs udvikling og derfor et udgangspunkt for at

forstå grundlæggelsen af nogle af de hovedtanker, som
gennemtrænger det gigantiske forfatterskab.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Historie og efterklang&s=dkbooks

