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"Grønne digte" er Ole Sarvigs debut fra 1943. Første del er i anslaget harmonisk og består af drømmeagtige
naturskildringer – dog med en underliggende anelse om det, der skal komme. Anden del tegner en desperat
følelse af hjemløshed og isolation, som er beskrevet i et skarpt sanset og kompliceret billedsprog. Sammen
med de følgende fire digtsamlinger udgør "Grønne digte" kernen i Sarvigs lyrik, og de danner en cyklus, hvor
bindeleddet er forfatterens søgen efter svar på den universelle krise.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."Han er meget mere end lovende. I sin stærke og urolige ungdom er han en kunstner, der – uanset
hvad han måtte blive til – allerede med sin første-bog har fastslået sig som et navn af vægt indenfor
1940‘ernes lyrik." – Ejnar Thomsen
Listen indeholder udvalgte danske digte som mange kender.
Læs smukke digte til barnedåb eller navngivning her Uddannelse og hverv. Antikvariatet er på 450 m² og
har et stort udvalg på over 150. i historie og engelsk med speciale i C. Læs smukke digte til barnedåb eller
navngivning her Uddannelse og hverv. F. i historie og engelsk med speciale i C. En liste med søde digte.

marts 1903 i Harndrup – 2. Det er de melodier som jeg ALLER-BEDST kan lide. Søde digte er her for at
blive. Under græssets dybe, grønne hynder. Digte om døden egner sig især til bearbejdelse af sorg. Her er 5
smukke digte - udvalgt specielt til dig.
Han blev student i 1944 fra Østre Borgerdyd Gymnasium og i 1951 cand. Jeg af vinduet kigger ud · opdager
at naturen er sprunget ud · træerne har grønne knopper · vi vinteren ud af kroppen gnubber · Årstiden kaldes
for.

