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Foraars-evangelium Johannes Jørgensen Hent PDF Vandet risler med sagte Lyd;
til Dans langt borte de spille.

Bag sorte Grene staar Nymaanens Spyd.
Natten er klar og stille.

Arkturus skælver i maanegraa Luft,
og Trækfuglestemmer klage.

Mit Hjærte beruses af Minders Duft
og Drømme fra henfarne Dage.

O drømmende Hjærte, o Liv, der foer hen!
o Stjærner, der opad mig vinker!

End har jeg mit Hjem og min Sjæl igen,
og endnu Arkturus blinker.

Forfatteren Johannes Jørgensen (1866-1956) blev født i Svendborg. Han flyttede til København og senere til
udlandet, men vendte hjem til fødebyen som kendt forfatter af store rejseberetninger, digte og særligt

helgenbiografier. Johannes Jørgensen konverterede til katolicismen og er især i Italien kendt for sin biografi
om Frans af Assisi. I sin samtid var Jørgensen anerkendt som digter og symbolist ligesom hans samtidige
Viggo Stuckenberg og Sophus Claussen, mens det kom til store offentlige konfrontationer mellem Claussen
og Jørgensen i diskussionen af, hvad symbolismen er og rummer. Jørgensens religiøse etos kom på tværs af
Claussens poetik. Et hovedtema i katolske Jørgensens omfattende forfatterskab er menneskets splittelse

mellem kønsdriften og higen efter Gud og evigheden.

 

Vandet risler med sagte Lyd;
til Dans langt borte de spille.

Bag sorte Grene staar Nymaanens Spyd.
Natten er klar og stille.

Arkturus skælver i maanegraa Luft,
og Trækfuglestemmer klage.

Mit Hjærte beruses af Minders Duft
og Drømme fra henfarne Dage.

O drømmende Hjærte, o Liv, der foer hen!
o Stjærner, der opad mig vinker!

End har jeg mit Hjem og min Sjæl igen,
og endnu Arkturus blinker.

Forfatteren Johannes Jørgensen (1866-1956) blev født i Svendborg.
Han flyttede til København og senere til udlandet, men vendte hjem
til fødebyen som kendt forfatter af store rejseberetninger, digte og
særligt helgenbiografier. Johannes Jørgensen konverterede til

katolicismen og er især i Italien kendt for sin biografi om Frans af
Assisi. I sin samtid var Jørgensen anerkendt som digter og symbolist
ligesom hans samtidige Viggo Stuckenberg og Sophus Claussen,



mens det kom til store offentlige konfrontationer mellem Claussen
og Jørgensen i diskussionen af, hvad symbolismen er og rummer.
Jørgensens religiøse etos kom på tværs af Claussens poetik. Et
hovedtema i katolske Jørgensens omfattende forfatterskab er

menneskets splittelse mellem kønsdriften og higen efter Gud og
evigheden.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Foraars-evangelium&s=dkbooks

