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Horden Hans Otto Jørgensen Hent PDF Forlaget skriver: Horden er en bog med digterportrætter fra den
periode, vi plejer at forbinde med Georg Brandes og det moderne Gennembrud og videre frem gennem

symbolismen, det vil sige fra J.P. Jacobsens skelsættende novelle Mogens 1872 til Marie Bregendahls roman
En dødsnat fra 1912.

Med denne samling portrætter forrykker Hans Otto Jørgensen det herskende perspektiv på perioden. Brandes
bliver sat til vægs, mens J.P. Jacobsen og Olivia Levisons flueøjede modernisme gør godt. 

"Litteraturen kvalificeres ifølge J.P. Jacobsen ikke ved fasthed, ikke ved færdigetilstande, men ved en margen
af muligheder, som giver plads til alt muligt.Ting, begivenheder etc. forløber ikke kun fra ét punkt til et

andet, som årsag og virkning,i simpel linearitet, men oppebæres af komplekse, måske endda
modsætningsfyldte uafgørligheder. Det er i omegnen af dette, det jacobsenske program, Horden foldes ud."

- Hans Otto Jørgensen 
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