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De folkelige, billedrige sagn skrevet på et rytmisk prosa skaber sagnskikkelser, der vokser ud af den mytiske
atmosfære med al deres gådefuldhed og tryllemagt. "Sagn" indeholder sagnene "Syndflodssagn", "Vandenes
datter" og "Troldtøj". Holger Drachmann, 1846-1908, dansk maler og forfatter med et yderst omfattende og
alsidigt virke, som blev til i sammenhæng med et rastløst og broget livsforløb, der ofte bragte ham i
offentlighedens søgelys. Ud over diverse litterære værker talte produktionen både teaterstykker og journalistik,
illustrationer og malerier. Han betragtedes som en af Det Moderne Gennembruds ledende mænd. Dog
karakteriserede den samtidige Georg Brandes med en slet skjult kritik Drachmanns litterære arbejde som
"flyvesandsagtige", idet det på sin vis var uden de store faste standpunkter. Holger Drachmann kritiserede på
sin side i stigende grad det moderne gennembruds radikalisme, hvilket førte til et brud med Brandes-kredsen
og en flirt med mere konservative kredse. I individualismens navn og muligvis på baggrund af den ofte
rodløse livsstil kom det senere til et opgør med det borgerskab, der havde forskrevet sig til materialismen og
samfundets vedtagne normer. Drachmann udviklede i sit forfatterskab en moderne, impressionistisk stil i en
levende skildring af storbyens liv.
Sagnet om guldskatten på bunden af Stilling Sø.
Han beskrev det som oprettet af. 31. Sjå jostedalsrypa i meldingsarkivet for medieoppslag og smånytt,
mellom anna i samband med arkeologiprosjektet. Disse historiene er så gamle at vi ikke vet hvem som fant
dem opp eller om de. 08. 03. 2012 · Danske Sagn: Afd. Disse historiene er så gamle at vi ikke vet hvem som

fant dem opp eller om de. Den gripande segna om. Marispelet ved Rjukanfossen er i sannhet et drama på
kanten av stupet. eks Historier, der ligger over 100 Historier om sagn og serværdigheder i Odsherred Få
indblik i de danske grønlandsekspeditioner, fordyb dig i Grønlands historie og lær mere om kultur- og
samfundsforhold i Grønland og det øvrige Arktis. Please try again later. Marispelet - Ved Rjukanfossen.
com. Samiske sagn og eventyr er viktige innfallsvinkler til samisk tro og mytologi. Atlantis er et sagnland,
som den græske filosof Platon benyttede som et eksempel på en idealstat i sine dialoger Kritias og Timaios.
Bjærgfolk (Danish Edition) [Anonymous] on Amazon. med tegning af Jacob. 17.

