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Den himmelske elskov på jorden Jens August Schade Hent PDF "I denne By, hvor Folk gik ud og ind og

smak med Døre, naar de var fornærmede, og lettede dem langsomt op, naar de skulde liste ud under Maanen
og kysse andres Koner ogsaa, skete der mærkværdige mange Ting, man kunde kun vide det, hvis man var en
overnaturlig lys Stjerne, der med sine Straaler formaaede at trænge ind gennem Væggene i Husene og Tøjet -
helt ind bag Skjorten og Chemisen ... Og hvis man var som en Engel, der kunde krybe ind i Kroppen paa hver
af dem og føle, hvad de tænkte." 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.

 

"I denne By, hvor Folk gik ud og ind og smak med Døre, naar de var
fornærmede, og lettede dem langsomt op, naar de skulde liste ud

under Maanen og kysse andres Koner ogsaa, skete der mærkværdige
mange Ting, man kunde kun vide det, hvis man var en overnaturlig
lys Stjerne, der med sine Straaler formaaede at trænge ind gennem
Væggene i Husene og Tøjet - helt ind bag Skjorten og Chemisen ...
Og hvis man var som en Engel, der kunde krybe ind i Kroppen paa
hver af dem og føle, hvad de tænkte." 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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