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Georg Brandes (1842-1927) står i dansk åndshistorie som et stridens tegn, og vurderingerne af ham er stærkt
modsatrettede. Han er blevet opfattet i overensstemmelse med egen selvforståelse, som oprører og befrier fra
nationalkulturens snærende bånd, og han er blevet anset for at være roden til fordærv og ødelæggelse af dansk
åndsliv. Det er den grundlæggende historie om stormen i andedammen, der delte, og endnu deler, de
ideologiske vande i Danmark.Men denne historie om frontstillingen står ikke alene. For den indgår i en nær
forbindelse med historien om brandesianismens receptions- og virkningshistorie, som omhandler det levede
livs glidende overgange, udviklinger og tilegnelser, hvor konkrete kulturpersonligheders forsøg på
tilkæmpelse af et åndeligt ståsted har bragt dem i forbindelse med fænomenet Georg Brandes og – for nogles
vedkommende – sidenhen i direkte opgør med ham. Denne bogs sigte er af grundlæggende kulturhistorisk art,
og de 12 bidrag angår både den direkte frontkrig og de personlige forviklinger. For dem alle gælder det, at de
er forsøg på virkningshistoriske livtag med tænkeren og agitatoren Georg Brandes og den idéstrømning, der
bærer hans familienavn. Efter Georg indeholder artikler af Anders Thyrring Andersen, Lotte Thyrring
Andersen, Børge Houmann, Knud Bjarne Gjesing, Hans Henrik Hjermitslev, Bo Hakon Jørgensen, Jørgen
Knudsen, Rasmus Markussen, Martin Ravn, Christian Egander Skov, Rasmus Vangshardt, Jens
Wendel-Hansen og Henrik Yde. Bogen er redigeret af Kristoffer Garne (f. 1990), stud.theol. ved Københavns
Universitet, og Johan Christian Nord (f. 1988), ph.d.-stipendiat ved Aarhus Universitet.

Efter avslutade studier vid Dramatens elevskola var Funkquist verksam i Finland. Han var søn af kaptajn
Molter Christoph Gerlach af Slesvigske Jægerkorps og Anna Sabine Magdalena født Boehn. a. Vi starter kl.
Onsdag d. Vi starter kl. august 1797 i Egernførde – 7. NEIN, ICH BIN NICHT VOLLJÄHRIG. A manager
of an orphanage in India is sent to Copenhagen, Denmark, where he discovers a life-altering family secret. fl.
Efter vandrehallen indtager vi vores pladser i gildehallen for bl. Mikael Persbrandt, Actor: Hævnen. Georgs
Gildehal. dk Välkommen till oss. Han begyndte at komponere operaer i Tyskland og fortsatte en tid i Italien
med begrænset succes. Onsdag d. Mikael Persbrandt is internationally known for his starring role in the
Academy Award winning foreign feature, 'In A Better World,' directed by Susanne Bier. m.

