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Jeg er tosset efter dig eller mordet på Cuxton slot Jens August Schade Hent PDF En greve er blevet myrdet af
sin tjener, men sagen er dog ikke så ligetil. Spørgsmålet er nemlig, hvem der fik hvem til hvad – udelukkende
gennem tankens kraft ... "Jeg er tosset efter dig" er lige dele spændings- og kærlighedsroman og surrealistisk
fantasi over menneskets dybeste følelser og lidenskaber: en rejse fra Skotland, over et engelsk slot, til en pub,
videre til Paris og endeligt mod Liverpools mørke havnekarterer. Jens August Schade (1903-1978) var en

dansk digter født i Skive. Han blev kaldt "den lyse digter", da hans forfatterskab er kendetegnet ved en særlig
dybsindig og dog let åndelighed, hvilket blandt andet kan ses i hans erotiske digte. Digterens mange muser
udgør tillige et væsentligt element i forfatterskabet. Jens August Schades digtning høstede ikke kun stor

anerkendelse i Danmark. I Frankrig opstod således Schadisterne (Les Schadistes), hvis lyriske og dramatiske
forbillede var Jens August Schades forfatterskab, som i 1963 hædret med Det Danske Akademis Store Pris.

 

En greve er blevet myrdet af sin tjener, men sagen er dog ikke så
ligetil. Spørgsmålet er nemlig, hvem der fik hvem til hvad –

udelukkende gennem tankens kraft ... "Jeg er tosset efter dig" er lige
dele spændings- og kærlighedsroman og surrealistisk fantasi over
menneskets dybeste følelser og lidenskaber: en rejse fra Skotland,
over et engelsk slot, til en pub, videre til Paris og endeligt mod

Liverpools mørke havnekarterer. Jens August Schade (1903-1978)
var en dansk digter født i Skive. Han blev kaldt "den lyse digter", da
hans forfatterskab er kendetegnet ved en særlig dybsindig og dog let

åndelighed, hvilket blandt andet kan ses i hans erotiske digte.
Digterens mange muser udgør tillige et væsentligt element i

forfatterskabet. Jens August Schades digtning høstede ikke kun stor
anerkendelse i Danmark. I Frankrig opstod således Schadisterne (Les
Schadistes), hvis lyriske og dramatiske forbillede var Jens August



Schades forfatterskab, som i 1963 hædret med Det Danske Akademis
Store Pris.
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