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Tre sole er ikke for meget S\u00f8ren S\u00f8rensen Hent PDF DANSKE DIGTERE I ITALIEN 101 digte, en
Lyrisk Antologi ved Søren Sørensen Antologien indledes med Schack von Staffeldts Indbydelse: Jeg kjender
et Land, hvor Himlen saa blaa Omfavner sin grønnende Mage. Digtet med motto fra Torquato Tasso udgør 1.
kapitel. ITALIEN hedder det, og det har begejstret danske digtere de sidste 200 år. FIRENZE er ikke blot et

højdepunkt for turister og kunststuderende. Digterne har elsket Dantes og Boccaccios by, særligt
symbolisterne og modernisterne. Også fra Mellemitalien er der skøn poesi, af Ingemann, Jørgen Gustava

Brandt og Johannes Jørgensen bl.a., og endnu mer fra ROM som alle fra og med Ohlenschläger har digtet om.
Vesuv og Pompei har tiltrukket H.C. Andersen og Pia Tafdrup, SORRENTO-halvøen med forfatterasylet San
Cataldo har sat sine spor i lyrikken, og turen ender på SICILIEN OG SARDINIEN. Ud over de 101 digte
rummer samlingen også en indledning om danske digteres forhold til Italien og dets store digtere, de gamle
romerske, de lidt yngre store fra 1300-tallet og 1500-tallet; flere af digterne har et åbenlyst forhold til Dante
og Petrarca, andre er mere fortrolige med Shelley, Byron og Keats, Ezra Pound og 50'ernes beatdigtere, men
fælles er inspirationen til at skrive. Om forfatteren: Søren Sørensen er forfatter og billedkunstner. Hans

forfatterskab omfatter så vel historie som romaner, digte og oversættelser, især af lyrik, bl.a. fra italiensk. Se
www.ordret.dk Flaptekster: Foraar i de euganeiske Bjerge Om nogen vil vide, hvad Foraar er, Hvad Knopper,
som sprænges, Hvad Blomster, som slænges I rundhaandet Grams over Fjældsiden ned, Om nogen vil vide,
hvor Solen er hed, Hvor Skyggen er svanger Med svalende Duft, Hvor Fjerskyen pranger Som blændende
Silke i atlaskes Luft; Om nogen vil vide, hvad Foraar er: Saa komme han med og bruge sit Øje. Han vil ikke
fortryde, at Vejen han gik; Jeg er Fører, og kender til Punkt og Prik De euganeiske Høje. - Digteren Holger
Drachmann er Fører, og kender til punkt og prik de euganeiske høje, som ligger i det nordøstlige Italien og

rummer både enestående naturskønhed og gribende litteraturhistorie. Verona Tre sole er ikke for meget for os,
som har døjet derhjemme en dyngvåd sommer durk gennem tøjet. - Alt det både almindelige turister og

digtere tager til Italien for at opleve. Som digteren Frank Jæger i Romeos og Julias hjemby: Verona. Vandring
på Vesuv Eruptionen den 24. februar 1834 Mellem lilla bjerge drømmer klædt i hvidt, Neapels by, Ischia på
havet svømmer som en purpurfarvet sky. Sneen mellem bjergets kløfter ligger, som en svaneflok; sort Vesuv

sit hoved løfter med den røde flammelok. - Oplevet af H. C. Andersen.
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Flaptekster: Foraar i de euganeiske Bjerge Om nogen vil vide, hvad
Foraar er, Hvad Knopper, som sprænges, Hvad Blomster, som

slænges I rundhaandet Grams over Fjældsiden ned, Om nogen vil
vide, hvor Solen er hed, Hvor Skyggen er svanger Med svalende

Duft, Hvor Fjerskyen pranger Som blændende Silke i atlaskes Luft;
Om nogen vil vide, hvad Foraar er: Saa komme han med og bruge sit
Øje. Han vil ikke fortryde, at Vejen han gik; Jeg er Fører, og kender
til Punkt og Prik De euganeiske Høje. - Digteren Holger Drachmann
er Fører, og kender til punkt og prik de euganeiske høje, som ligger i
det nordøstlige Italien og rummer både enestående naturskønhed og
gribende litteraturhistorie. Verona Tre sole er ikke for meget for os,
som har døjet derhjemme en dyngvåd sommer durk gennem tøjet. -
Alt det både almindelige turister og digtere tager til Italien for at
opleve. Som digteren Frank Jæger i Romeos og Julias hjemby:

Verona. Vandring på Vesuv Eruptionen den 24. februar 1834 Mellem
lilla bjerge drømmer klædt i hvidt, Neapels by, Ischia på havet

svømmer som en purpurfarvet sky. Sneen mellem bjergets kløfter
ligger, som en svaneflok; sort Vesuv sit hoved løfter med den røde

flammelok. - Oplevet af H. C. Andersen.
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