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Skovbrynet Theodor Storm Hent PDF Skovbrynet er en indsigtsfuld og meget raffineret kærlighedshistorie
om erotisk besættelse og begær. I sit efterord, essayet Kærlighedens usamtidigheder, skriver oversætteren af

denne fortælling, Hugo Hørlych Karlsen, blandt andet:

”Skovbrynet bliver en eksistentielt set almengyldig historie om seksuel opvågnen – først til den erotiske
kærligheds samdrift, dernæst til afdriftens periode og de spaltninger, man må leve videre med derfra.

Sammen, eller hver for sig.”

Den midaldrende mand, Richard med det sværmeriske sind, og den unge pige, Franziska med det gådefulde
sind, installerer sig i ’Dårekisten’, som de lokale har døbt huset i skovbrynet, og her indvier Richard

Franziska i botanikkens glæder. Men uden for de høje ringmure og skovbrynets afgrænsede område truer
forstyrrende elementer den spirende kærlighed.

Theodor Storm (1817-1888), der voksede op i den danske helstat, regnes som digter og fortæller blandt de
største. Han blev født og døde i Husum, yderst mod vest i ”den grå by ved det grå hav” lige syd for den

danske grænse.

"Det betagende og besættende ved Theodor Storms fortælling …, det, der holder den dag i dag, er den prosa,
han stiller på benene for at beskrive den uciviliserede afgrund, der dukker op, når uregerlig erotik bryder frem

… Den kompetente oversætter fortæller os, at Thomas Mann anså Theodor Storm for en af
verdenslitteraturens store fortællere. Det forstår man. Manns boringer i sindet minder om Storms." Thomas

Bredsdorff, Politiken.

”Det er mageløst, hvordan forfatteren formår at lægge intensitet, længsel og begær ind i fortællingen. Sproget
er præcist og stemningsskabende i sig selv. Det kunne mangen en nutidig forfatter lære meget af...

(Skovbrynet) er både raffineret og sanselig. Den giver os fuld valuta og minder os om, hvor vigtigt det er, at
klassikerne bliver taget op igen." Birgit Kringelbach, Litteratursiden
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