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Styrke Helge Rode Hent PDF Hovedpersonen i Helge Rodes debutroman "Styrke" fra 1891 er den unge

kunstnerspire, Poul Linde, som er ulykkeligt forelsket i Fru Holm og med forskellige midler forsøger at vinde
hendes opmærksomhed. Lindes styrke ligger i hans evne til den dybe oplevelse af skønhed og af sin egen

indre natur, men samtidig bebrejder han sig selv, at han ikke er i stand til at bryde med det ydre, forfængelige
liv – et tema, der går igen i Helge Rodes senere forfatterskab. Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og
retskrivning. Helge Rode (1870-1937) var en dansk forfatter. Han er i dag bedst kendt for sin lyrik, som er at
finde i Højskolesangbogen og Kulturkanonen, men han skrev også dramaer og arbejdede som journalist ved
blandt andet Politiken, Illustreret Tidende og Berlingske Tidende. Helge Rode var en af hovedfigurerne i det

kulturkonservative opgør med Georg Brandes og det moderne gennembrud.
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