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Fabler Hans M\u00f8lbjerg Hent PDF "Livslede Sidst på vinteren begyndte hestene at sparke mod brædderne
i deres egen bås. Vedholdende og energiske spark, så det rokkede i brolægningen, hvor stolperne var plantet i
jorden. Det var vinterens ubrugte energi. Flyvende sommer Høstsolen faldt henover en skare af spindelvæv,
der drev for vinden. En folkevandring på silkeglinsende ønsketæpper." Hans Mølbjergs 76 korte fabler er
poetiske og dog primitive billeder på følelser, sindstilstande, væsner og årstider. Dyr og natur får særlig

betydning, når Hans Mølbjerg bruger dem til at skildre noget inderligt og menneskeligt. 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.

 

"Livslede Sidst på vinteren begyndte hestene at sparke mod
brædderne i deres egen bås. Vedholdende og energiske spark, så det
rokkede i brolægningen, hvor stolperne var plantet i jorden. Det var
vinterens ubrugte energi. Flyvende sommer Høstsolen faldt henover
en skare af spindelvæv, der drev for vinden. En folkevandring på
silkeglinsende ønsketæpper." Hans Mølbjergs 76 korte fabler er

poetiske og dog primitive billeder på følelser, sindstilstande, væsner
og årstider. Dyr og natur får særlig betydning, når Hans Mølbjerg

bruger dem til at skildre noget inderligt og menneskeligt. 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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