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Legende Ole Sarvig Hent PDF "Legende" er en del af Ole Sarvigs digtkreds, der i øvrigt består af "Grønne
digte", "Jeghuset", "Mangfoldighed" og "Menneske". Digtene kredser om menneskets universelle krise og

søger at finde løsningen herpå.

Ole Sarvig (1921-1981) var dansk forfatter og digter. Han er mest kendt for sin lyrik, men han skrev også
romaner, essays og debatbøger om billedkunst m.m. Han debuterede i 1943 med digtsamlingen "Grønne

digte", og digtet "Regnmaaleren" herfra er optaget i Kulturkanonen. Et hovedtema i Sarvigs forfatterskab er
det moderne menneskes krisesituation og udsathed i en verden uden faste normer, hvortil den eneste løsning

synes at være nåden og kærligheden i en religiøs forstand. Ole Sarvig modtog mange priser for sit
forfatterskab, og fra 1972 var han medlem af Det Danske Akademi.

" LEGENDE … udgør et meget helstøbt prosadigt, en koncentrerende krystalkugle, som gengiver en
miniatureverden, hvor mennesker og ting, fisk og planter, byer og have eksisterer på samme plan,

sammenvævet i et fortættet, stiliseret mønster, en livsfrise, gennemlyst som et glasmaleri. Billedsproget har en
blød, organisk utrættelighed og tjener en særpræget vision, som på én gang er omfattende og intim.

LEGENDE er af en sådan karakter og kvalitet, at dens krav på en halvt mystisk tilblivelsesproces snarere
virker naturlig end formastelig og lattervækkende." – Artur Lundkvist, Stockholmstidningen
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"Grønne digte", "Jeghuset", "Mangfoldighed" og "Menneske".
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Ole Sarvig (1921-1981) var dansk forfatter og digter. Han er mest
kendt for sin lyrik, men han skrev også romaner, essays og
debatbøger om billedkunst m.m. Han debuterede i 1943 med

digtsamlingen "Grønne digte", og digtet "Regnmaaleren" herfra er
optaget i Kulturkanonen. Et hovedtema i Sarvigs forfatterskab er det
moderne menneskes krisesituation og udsathed i en verden uden faste

normer, hvortil den eneste løsning synes at være nåden og
kærligheden i en religiøs forstand. Ole Sarvig modtog mange priser
for sit forfatterskab, og fra 1972 var han medlem af Det Danske

Akademi.

" LEGENDE … udgør et meget helstøbt prosadigt, en
koncentrerende krystalkugle, som gengiver en miniatureverden, hvor
mennesker og ting, fisk og planter, byer og have eksisterer på samme
plan, sammenvævet i et fortættet, stiliseret mønster, en livsfrise,
gennemlyst som et glasmaleri. Billedsproget har en blød, organisk
utrættelighed og tjener en særpræget vision, som på én gang er

omfattende og intim. LEGENDE er af en sådan karakter og kvalitet,
at dens krav på en halvt mystisk tilblivelsesproces snarere virker
naturlig end formastelig og lattervækkende." – Artur Lundkvist,
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