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"naboen i sommerstedsgadehun er vækden gamle kvinde ved siden afvi var naboer et årjeg så hende kun to
gangevi delte lokum på gangenen gang åbnede vi køkkendørene samtidigså et øjeblik på hinandenog trak os
tilbageda jeg kom op ad hovedtrappenen dagåbnede hun døren og sagde"åh undskyld jeg troedede var
petroleumsmanden"vi smilte hurtigtinden hun lukkede dørenvi havde hver voresrulle toiletpapirnår min slap
opbrugte jeg hendeshun opdagede detog rev mærkei sit papirjeg købte en rulleog satte den overpå hendes
sidehun satte den overtil min sidevidere kom vi aldrigi vores samværog ofte tænker jeg påhvilken stor
historiehendes liv mon har været."Lean Nielsens digtsamling beskriver, som navnet antyder, en række besøg
hos forskellige mennesker – indimellem ham selv – på diverse adresser i Danmark. Hvert digt fortæller en
historie, nogle gange er den pinlig, andre gange er den betydningsfuld i kraft af sin betydningsløshed, og nogle
gange er den blomstrende vigtig.Den danske forfatter og digter Lean Nielsen blev født i 1935 og debuterede i
1969 med digtsamlingen "Fru Jensen in memoriam". Herefter udgav han den ene digtsamling efter den anden,
og i 1982 sprang han ud som prosaist med novellesamlingen "Ned ad trappen, ud på gaden".
Engangsydelse. 1939) At lære livet. 1935) (2017) Huskeliste Lån Prøv. Digtsamlingen besøgsdigte (1977)
orkestrerer en anden side af Lean Nielsens forfatterskab, nemlig en egen art dokumentarisme.
Forlag: Lindhardt og Ringhof. 1. Foto: Den Gamle By Besøgsdigte by Lean Nielsen ( Book ) 14 editions
published between. Opgave 4 Foretag en analyse af. 1935) Den italienske forbindelse. Huskeliste Lån Prøv.
oplag. 'naboen i sommerstedsgadehun er vækden gamle kvinde ved siden afvi var naboer et årjeg så hende

kun to gangevi delte lokum på gangenen gang åbnede vi. besøgsdigte Af lean nielsen. 1980 Jeanne og Henri
Nathansens Fødselsdagslegat.
af Lean Nielsen besøgsdigte Af lean nielsen. Besøgsdigte Lean Nielsen DKK 75. Lean Nielsen var
arbejdsmand, da han 34 år gammel debuterede med digtsamlingen Fru Jensen in memoriam (1969). Detaljer
om materialet. København 1977.

