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Solblå tinder Nordahl Grieg Hent PDF Nordahl Grieg var endnu ikke fyldt femten, da han begyndte i første g.
på gymnasiet i Bergen. Han var lille af vækst – den mindste i klassen. Og han var klodset og fummelfingret

og hverken god til sport eller dans.

Men han kunne skrive, og han kunne snakke.

Begge dele fik han rig anledning til at udfolde i gymnasieforeningen Hugin og dens blad.

Dette udvalg af hans gymnasiedigte – skrevet fra han var femten, til han var sytten år – stammer fra bogen
”Nordahl Grieg og Hugin”, der blev udgivet til gymnasieforeningens 100 års jubilæum i 1960, med

indledning af klassekammeraten Kathrine Zimmer Aurell.

Det er spændende at se, hvordan et stort talent folder sig ud, og de bedste af Nordahl Griegs ungdomsdigte er
værd at læse som digte – og ikke bare som forsøg.

 

Nordahl Grieg var endnu ikke fyldt femten, da han begyndte i første
g. på gymnasiet i Bergen. Han var lille af vækst – den mindste i
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sport eller dans.

Men han kunne skrive, og han kunne snakke.

Begge dele fik han rig anledning til at udfolde i gymnasieforeningen
Hugin og dens blad.

Dette udvalg af hans gymnasiedigte – skrevet fra han var femten, til
han var sytten år – stammer fra bogen ”Nordahl Grieg og Hugin”,
der blev udgivet til gymnasieforeningens 100 års jubilæum i 1960,
med indledning af klassekammeraten Kathrine Zimmer Aurell.

Det er spændende at se, hvordan et stort talent folder sig ud, og de
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