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Kærlighedens symfoni Jens August Schade Hent PDF "Som en Symfoni blandede Menneskene sig sammen i
Gaderne. Der kom rige Baronesser, der gik paa Indkøb, og forhutlede Vagabonder i Livet, der gik paa alt

andet end Indkøb, men tværtimod tiggede eller "laante" Penge til at klare Livets nødtørftigste Behov: en Kop
Kaffe og en Cigaret. Der var store, Lykke-ombruste Kvinder, der i Kraft af deres Storhed fik Verden til at
skælve og rystende give sig de Pelse og Dragter, de havde Brug for, uden at de rørte en Lillefinge, men

maaske bare vred Hofterne en Anelse – "kys mig" sagde Hofterne ..."

"Kærlighedens symfoni" er Jens August Schades form-eksperimenterende roman om erotikkens kraft og
møder mellem mennesker.

Jens August Schade (1903-1978) var en dansk digter født i Skive. Han blev kaldt "den lyse digter", da hans
forfatterskab er kendetegnet ved en særlig dybsindig og dog let åndelighed, hvilket blandt andet kan ses i

hans erotiske digte. Digterens mange muser udgør tillige et væsentligt element i forfatterskabet.

Jens August Schades digtning høstede ikke kun stor anerkendelse i Danmark. I Frankrig opstod således
Schadisterne (Les Schadistes), hvis lyriske og dramatiske forbillede var Jens August Schades forfatterskab,

som i 1963 hædret med Det Danske Akademis Store Pris.

 

"Som en Symfoni blandede Menneskene sig sammen i Gaderne. Der
kom rige Baronesser, der gik paa Indkøb, og forhutlede Vagabonder i
Livet, der gik paa alt andet end Indkøb, men tværtimod tiggede eller
"laante" Penge til at klare Livets nødtørftigste Behov: en Kop Kaffe
og en Cigaret. Der var store, Lykke-ombruste Kvinder, der i Kraft af
deres Storhed fik Verden til at skælve og rystende give sig de Pelse
og Dragter, de havde Brug for, uden at de rørte en Lillefinge, men

maaske bare vred Hofterne en Anelse – "kys mig" sagde Hofterne ..."

"Kærlighedens symfoni" er Jens August Schades form-
eksperimenterende roman om erotikkens kraft og møder mellem

mennesker.

Jens August Schade (1903-1978) var en dansk digter født i Skive.
Han blev kaldt "den lyse digter", da hans forfatterskab er

kendetegnet ved en særlig dybsindig og dog let åndelighed, hvilket
blandt andet kan ses i hans erotiske digte. Digterens mange muser

udgør tillige et væsentligt element i forfatterskabet.

Jens August Schades digtning høstede ikke kun stor anerkendelse i
Danmark. I Frankrig opstod således Schadisterne (Les Schadistes),
hvis lyriske og dramatiske forbillede var Jens August Schades

forfatterskab, som i 1963 hædret med Det Danske Akademis Store
Pris.
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