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Sebastian i drømme Georg Trakl Hent PDF For første gang i tyve år er Georg Trakls visionære og
indflydelsesrige lyrik igen tilgængelig på dansk, her i Rolf Gjedsteds gendigtning.
Den østrigske forfatter Georg Trakl – en af den tysksprogede ekspressionismes betydeligste digtere – skrev i
sit korte liv omkring 100 digte, der udkom enkeltvis i avangardetidsskriftet Der Brenner. Først senere kom de
i egentlige samlinger.
I sine tekster skaber Trakl en særegen visionær verden, hvor farvemættet forfald, hårdhed og voldsomhed står
i kontrast til små scener af forløsning og ro. Trakl var ikke kendt i sin samtid, men hans lyrik har haft stor
indflydelse på digtere som Ingeborg Bachman og Paul Celan og har inspireret danske digtere som Michael
Strunge og Søren Ulrik Thomsen.
Sebastian i drømme udkom i foråret 1915, knap et halvt år efter digterens død. Med denne nyudgivelse er
Trakls poetiske vision atter tilgængelig for danske læsere.
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