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Ørslev Kloster og andre digte Poul Larsen Hent PDF "Du er dejlig. / Det er du virkelig. / Ja, det er dig, jeg
mener / du, som sidder her og læser. / Bare det at du interesserer dig / for digte gør dig dejlig / ja, næsten
smuk / især dine øjne / som er så opmærksomme / og smilende og overraskede." Således lyder første del af
Poul Larsens digt "Til dig" fra digtsamlingen "Ørslev Kloster og andre digte", der består af digte inspireret af
Poul Larsens adskillige ophold på Ørslev Kloster. Den danske forfatter Poul Larsen (f. 1940) er oprindeligt
uddannet kontorassistent og efterfølgende folkeskolelærer – et job, som han bestred i 30 år, før han for alvor

vendt sin opmærksomhed mod forfattergerningen. Poul Larsen fik sin litterære debut i 1972 med
digtsamlingen "Bare Digte" og har levet af at skrive siden 1995, hvor han stoppede som folkeskolelærer.
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