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Facetter af dansk lyrik Hans Mølbjerg Hent PDF Hans Mølbjergs digtanalyser i "Facetter af dansk lyrik" er
oprindeligt blevet til gennem en række radioforedrag med titlen "Danske vers". Hvert af bogens otte afsnit er
bygget over et bestemt tema i digtningen, og de udvalgte digte giver udtryk for væsentlige stiltræk. Det er
Hans Mølbjergs mål at give den ældre danske lyrik en renæssance ved at tage de gamle digte op til ny
beskuelse. Bogen beskæftiger sig bl.a. med Thomas Kingo, Hans Adolf Brorson, Johs. Ewald, Sophus

Claussen og Adam Oehlenschläger.

Den danske forfatter, digter og litteraturkritiker Hans Mølbjerg (1915-2004) voksede op på en gård i
Vendsyssel. Opvæksten spiller en stor rolle i Hans Mølbjergs poesi og romaner. Universitetsstudierne i Paris
og Danmark blev starten på en lang, spændende karriere som litteratur- og kunstkritiker. Hans Mølbjerg har
blandt andet beskæftiget sig med Denis Diderot, Jean Jacques Rousseau, dansk lyrik og europæisk kultur- og

idehistorie.
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