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Terje Vigen Henrik Ibsen Hent PDF Terje Vigen er et episk dikt, skrevet av Henrik Ibsen i 1861. Det ble utgitt
i hans bok Digte fra 1871. Diktet ble senere utgitt separat med illustrasjoner av Christian Krohg.

Diktet bygger på fortellinger fra sørlandskysten under napoleonskrigen og kornblokaden 1808–1811. På
denne tida var Danmark-Norge i krig med blant andre England, som hadde innført handelsblokader og
dermed kuttet all kontakt mellom Norge og Danmark. Dette medførte hungersnød i Norge. Diktets

hovedperson ble tatt av et britisk marinefartøy og sendt i krigsfangenskap i Storbritannia, den såkalte
«prisonen».

I tidligere generasjoner gikk det sport i å kunne gjengi utenat så mye som mulig av diktet. Bakgrunnen for
dette er at diktet inngikk i folkeskolens grunnpensum, og at det var påkrevd at alle barn skulle kjenne det.

Diktet er regnet som sentralt i den nasjonale grunnfortellingen. Det er et av Norges mest berømte dikt og er
høyt verdsatt, kanskje særlig i Grimstad-traktene hvor handlingen foregår.

(Wikipedia)
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