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Kitty Sophus Claussen Hent PDF Kitty er navnet på Sophus Claussens livsdyrkende digters elskede, hvis

kærlighed han hele tiden forsøger at vinde blot for at trække sig fra hende, når målet kommer for nært. Han er
splittet mellem kærligheden til arbejderpigen Kitty og sin stærke erotiske tiltrækning af en anden kvinde.
Efterhånden rejses spørgsmålet, om helten i virkeligheden foretrækker at beholde Kitty som en uopnåelig
tilbedt sjæleveninde frem for en begæret kvinde af kød og blod? Bogen er skrevet i og med samtidens sprog

og retskrivning. Den danske digter og forfatter Sophus Claussen (1865-1931) debuterede i 1887 med
digtsamlingen "Naturbørn", der vakte skandale med sine letsindige erklæringer om sex og kærlighed. Ved
siden af sit virke som forfatter og digter ernærede Sophus Claussen sig som journalist blandt andet for den
radikale venstreavis Horsens Folkeblad, og han var i en periode en del af det radikale miljø omkring Georg
Brandes. Sophus Claussen er kendt for sin meget roste oversættelse af den engelske digter Percy Bysshe

Shelleys digt "Den følsomme blomst".
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