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Oldingen husker engang endnu lugten af forår. Solen pudrer sig med guldstøv efter begravelsen. På divanen
er kvinden ung – hun spreder armene ud og spænder lænderne. Hvad er tusinde år? Gaderne er talrige, fulde
af tavshed, tiden er lang, hvem kender døden. 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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