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Landsbydegns Dagbog" er et hovedværk i dansk litteratur. Den er skrevet i dagbogsform og som sådan i et
personligt og fortroligt sprog af degnen Morten Vinge. Vi følger ham henover det meste af hans liv, men med

tyve års pause. Sproget skal nutidens læser måske lige vænne sig til, men det er letflydende, selvom der
forekommer latinske og franske ord og vendinger. Lad ikke dette afholde nogen fra at læse novellen.

Nogle særlige forhold gør novellen bemærkelsesværdig i dansk litteratur. Blicher har nemlig givet novellen et
autentisk præg, ved at lade den udkomme med noten: "Fundet, gennemset og udgivet af S.S. Blicher." Han

har endvidere som noget nyt for sin tid forelagt et menneskes livsforløb i brudstykker, og det er op til læseren
at stykke Morten Vinges liv sammen ud fra, hvad der bliver fortalt. Sidst men ikke mindst bygger novellen på

den autentiske historie om Marie Grubbe.
(Litteratursiden)
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