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Ungdomsvers Georg Brandes Hent PDF "Morgen Paa Langelinie Vaarstærk du er, du Straale, som kommer fra
Solen, flydende, blinkende Sølv bliver Havet, du naaer. Nordvindens Gud, som med sorte, flagrende Haar

flyver herhid paa stærke Vinger fra Polen, midt i det brede Bryst du dit Flammespyd slaar. Se og med svagere
Slag sig nu Vingerne sænke; under den sejrende Sols Straaler de nøle; Bølgerne bruse nu ikke mer imod
Stranden; de stænke Skummet mod Stenene kun, og en mildere Vind nu kan jeg føle saa kælende køle min

Kind." Allerede som ganske ung, længe inden han slog sit navn fast som tidens største danske
litteraturkritiker og –historiker, skrev Georg Brandes selv en række digte. De er udgivet under titlen

"Ungdomsvers" og vidner om, at der lå en stor digter gemt i den berømte litteraturforsker. Georg Brandes
(1842-1927) er den mest indflydelsesrige litteraturkritiker og –teoretiker i dansk litteraturhistorie. Det var
netop Georg Brandes, der definerede de litterære genrer realisme og naturalisme op imod senromantikken,

som han så som virkelighedsfjern og præget af tom æstetik. Georg Brandes er den vigtigste teoretiker bag det
moderne gennembrud.

 

"Morgen Paa Langelinie Vaarstærk du er, du Straale, som kommer
fra Solen, flydende, blinkende Sølv bliver Havet, du naaer.

Nordvindens Gud, som med sorte, flagrende Haar flyver herhid paa
stærke Vinger fra Polen, midt i det brede Bryst du dit Flammespyd
slaar. Se og med svagere Slag sig nu Vingerne sænke; under den
sejrende Sols Straaler de nøle; Bølgerne bruse nu ikke mer imod

Stranden; de stænke Skummet mod Stenene kun, og en mildere Vind
nu kan jeg føle saa kælende køle min Kind." Allerede som ganske
ung, længe inden han slog sit navn fast som tidens største danske
litteraturkritiker og –historiker, skrev Georg Brandes selv en række
digte. De er udgivet under titlen "Ungdomsvers" og vidner om, at der
lå en stor digter gemt i den berømte litteraturforsker. Georg Brandes
(1842-1927) er den mest indflydelsesrige litteraturkritiker og –

teoretiker i dansk litteraturhistorie. Det var netop Georg Brandes, der



definerede de litterære genrer realisme og naturalisme op imod
senromantikken, som han så som virkelighedsfjern og præget af tom
æstetik. Georg Brandes er den vigtigste teoretiker bag det moderne

gennembrud.
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