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Købstad-Idyller Valdemar R\u00f8rdam Hent PDF "Købstad-Idyller" fra 1918 er måske en af Rørdams reneste
og bedste digtsamlinger. Han besøger sin fødeby og finder den lille og puslingeagtig og samtidig storslået på
sin egen, stille måde. I "Danske digtere i det 20. århundrede" (1. udgave 1951) citerer Jens Kruuse disse linjer
fra "Købstad-Idyller": "Ja, det bliver tidligt Aften! / Spisende af Mellemmaden / leger Børnene paa Gaden / i
den klare, sorte Mørkning. // I hver Rugbrøds-Mundfuld smages / Krydderfedtet, Køkkensaltet / og den kolde
Luft samsmeltes / underlig med Verdensaltet // Men i Døden vil de mindes / deres Mørkningsleg paa Gaden, /
Køkkensaltet, Fedtemaden / og den kolde Luft og Stjernen" og fortsætter: "Så fuldkomne ting i den danske
lyriks ædleste tradition for inderlighed, klarhed og ægthed løb ikke som ingenting fra Rørdams pen. Just på
baggrund af hans poetiske heroisme og hans forløbne sanselighed, overvundet i højtravemde etos og vælde,
er så jævne, sunde vers en bedrift. De røber det egentlige ved denne digter. Han måtte overvinde sine egne
anlæg, beherske sine lyster, hæmme sin løbskhed for at skrive vers som disse. Men de er hans berettigelse".

"Købstad-Idyller" er både i originaludgaven og det senere genoptryk sat med gotisk skrift. Denne e-
bogudgave er den første, der er tilgængelig for moderne læsere, der har svært ved at læse gotisk skrift.

 

"Købstad-Idyller" fra 1918 er måske en af Rørdams reneste og bedste
digtsamlinger. Han besøger sin fødeby og finder den lille og
puslingeagtig og samtidig storslået på sin egen, stille måde. I

"Danske digtere i det 20. århundrede" (1. udgave 1951) citerer Jens
Kruuse disse linjer fra "Købstad-Idyller": "Ja, det bliver tidligt

Aften! / Spisende af Mellemmaden / leger Børnene paa Gaden / i den
klare, sorte Mørkning. // I hver Rugbrøds-Mundfuld smages /
Krydderfedtet, Køkkensaltet / og den kolde Luft samsmeltes /
underlig med Verdensaltet // Men i Døden vil de mindes / deres

Mørkningsleg paa Gaden, / Køkkensaltet, Fedtemaden / og den kolde
Luft og Stjernen" og fortsætter: "Så fuldkomne ting i den danske
lyriks ædleste tradition for inderlighed, klarhed og ægthed løb ikke
som ingenting fra Rørdams pen. Just på baggrund af hans poetiske



heroisme og hans forløbne sanselighed, overvundet i højtravemde
etos og vælde, er så jævne, sunde vers en bedrift. De røber det

egentlige ved denne digter. Han måtte overvinde sine egne anlæg,
beherske sine lyster, hæmme sin løbskhed for at skrive vers som
disse. Men de er hans berettigelse". "Købstad-Idyller" er både i
originaludgaven og det senere genoptryk sat med gotisk skrift.
Denne e-bogudgave er den første, der er tilgængelig for moderne

læsere, der har svært ved at læse gotisk skrift.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Købstad-Idyller&s=dkbooks

