Klassikere
Andersen, Vita: Tryghedsnarkomaner & Hold kæft og vær smuk :
digte, noveller
Samlet udgave af Vita Andersens to klassiske værker, som emnemæssigt
komplimenterer hinanden. Digtene i "Tryghedsnarkomaner" skildrer den
moderne kvindes længsel efter kærlighed og bekræftelse, der dulmes
gennem overforbrug og sex, og novellerne i "Hold kæft og vær smuk"
udbygger disse temaer
Bjørnkjær, Kristen: Kærestesorg
Digte om forelskelse og kærlighed, set under alle mulige forskellige
synsvinkler
Catullus, C. Valerius: Digte
Den romerske klassiker mødte kærligheden i Clodia/Lesbia og
udødeliggjorde hende i disse kærlighedsdigte, elegier og idyller - hvoraf
flere er oversat til dansk for første gang
Claussen, Sophus: Djævlerier
Digte der handler om mennesker, kærlighed og erotik
Cohen, Leonard: Længslens bog
Digte om kærlighed, sanselighed, eftertanke og spiritualitet, oversat og
gendigtet af en stjerneparade af danske digtere og illustreret med Cohens
egne finurlige og præcise tegninger
Ditlevsen, Tove: Pigesind og Kvindesind
Debutdigte om den unge kvindes angst for at miste sin elskede og den
senere samling om den modne kvindes resignation og smerte
Ditlevsen, Tove: Samlede digte
Digte der med følsomhed og enkle uopstyltede udsagn kredser om
temaerne: rodløshed, sårbarhed, angst og den umulige kærlighed
Farrokhzad, Forugh: Kun stemmen bliver tilbage : poesi og biografi
En samling af digte, noveller og billeder af den iranske digter Forugh
Farrokhzad (1934-1966) med hendes erotiske digte og noveller, samt en
artikel, hvor Forugh Farrokhzad gør rede for sin poetik. Efterord med en
gennemgang af Forugh Farrokhzads liv og værk

Neruda, Pablo: 21 digte – om kærlighed og andet
21 hidtil ukendte digte fra den chilenske poet og Nobelprisvinder Pablo
Neruda. Digtene kredser om kærligheden og andre store følelser
Neruda, Pablo: Hundrede kærlighedssonetter
Digte af den chilenske nobelprismodtager Pablo Neruda (1904-1973), der
med hundrede kærlighedssonetter lovsynger sin kommende hustru, Matilde
Urrutia
Pusjkin, Aleksandr: Sigøjnerne og andre fortællende digte
Episke digte om mennesket og kærligheden
Schade, Jens August: Helvede opløser sig
Digte om kærlighed til livet, til evigheden og til kvinder
Shakespeare, William: Shakespeare – kærlighedens digter
En samling af Shakespeares poesi med tilhørende originaltekster med
introduktion og kildemateriale
Shakespeare, William: Sonetter
Digte som antages at være skrevet i årene 1592-1594 i den form som var
tidens mode. Sonetterne er digte om kærlighed, dels henvendt til "den unge
mand", dels "den sorte dame
Strunge, Michael: Min krop er tung af drøm : digte i udvalg
Digte fra perioden 1978-1985 udvalgt af digteren Caspar Eric (f. 1987), der
også har forsynet samlingen med et indledende digt til Strunge, samt et
efterord, hvor Erics egen samtid spejles i Strunges tid
Strunge, Michael: Samlede Strunge
Michael Strunge (1958-86) nåede at skrive 11 digtsamlinger, fra
debutbogen LIVETS HASTIGHED (1978) til den sidste samling,
BILLEDPISTOLEN (1985)
Sulpicia: Sulpicia : en romersk digter
Digte. Kærlighedselegier tilskrevet til Sulpicia, den eneste romerske
kvindelige digter fra klassisk tid, der er bevaret hele digte af. Med tilhørende
kommentarer til læsning og tolkning af digtene

Tikkanen, Märta: Arnaía kastet i havet
Digt som med udgangspunkt i Odysseens skildring af den trofast ventende
hustru Penelope skildrer en moderne kvindes afmagtsfulde venten på
betingelsesløse kærlighedstegn fra manden, elskeren og sønnen
Vergilius Maro, Publius: Vergils hyrdedigte
Vergils ungdomsværk, Bucolica, bestående af en samling på 10 digte lagt i
munden på hyrder, som synger til verden og hinanden om livet i og med
naturen og om de mægtige kræfter Mars og Amor, krigen og kærligheden.
Med læsninger af de enkelte digte
Aarestrup, Emil: Erotiske Situationer
I 51 erotiske situationer beskrives kvinden, kærligheden og erotikken yderst
frimodigt, i enkelte digte er grundstemningen mere mørk og melankolsk

Nyere
Abdi, Arash Sharifzadeh: Sange til Freja
Med afsæt i bl.a. nordisk mytologi afsøges kærligheden, både den skønne
og den svære
Aidt, Naja Marie: Det tredje landskab
Kærlighed er fyldt med både afsked og glæde, og digteren gennemlever et
vanskeligt opgør, før hun kommer afklaret ud på den anden side - vendt
mod nye Landskaber
Andersen, Benny: At elske eller ikke at elske
Digtsamling bestående af 29 gamle og 13 nye kærlighedsdigte af Benny
Andersen. Digtene handler om det vigtigste af alt, kærligheden i alle dens
forklædninger
Andkjær Olsen, Ursula: Havet er en scene
Digtsamling, der falder i tre dele: Forholdet til Den Anden i kærlighed og
erotik, relationer til De Andre i spænding mellem magt og afmagt og
naboskabet til Det Andet i naturen og i digtningens skabende sprog
Andruszkow Jensen, David: Ny romantik
Bogen er en rejse ind i kærlighedens mange dimensioner. Den handler om
sex, forelskelse og den store kærlighed, om modet til at tænke det
traditionelle parforhold anderledes og turde drømme om et andet samfund

Bork Kristensen, Stine: Begynd mig
Digte, som med intens sproglig følsomhed inddrager erindringsglimt om den
første kærlighed og tab og fortrydelse
Bork Kristensen, Stine: Digtet er en kriminalroman
Digte som gennem kriminalromanens stemninger indirekte italesætter den
dramatik, der kan opstå i et kærlighedsforhold, hvor mand og kvinde er lige
Dorph, Christian: En drøm om kærlighed
Otte digte, der søgende kredser om at finde ind til kærlighedens væsen
Eric, Caspar: Alt hvad du ejer
Et langdigt om at miste, om sorg og tab, og om bearbejdelse, erkendelse og
om at komme videre med livet. Måske
Gernes, Ulrikka S.: Flosset opus for strygere & blæsere
Digte om kærlighed, længsel, adskillelse og brud
Grotrian, Simon: Å
Digte som hylder kærligheden med rig anvendelse af billeder fra naturen
Handberg Christensen, Claus: Du var usynlig – det var godt – du var
der
Lyrisk monolog som tematiserer kærlighedens og begærets komplekse og
skiftende udtryk - og ikke mindst sprogets forsøg på at fastholde og spejle
det modsætningsfyldte
Henningsen, Lene: Vi lever et digt : filmiske fragmenter
I en lyrisk prosa fortælles L.'s livshistorie som fragmenter, fra hun er barn til
voksen som mor, menneske og digter, hvor hun bestandig udforsker livet,
troen, kærligheden og friheden
Hørslev, Lone: Lige mig
Digte som skildrer tankerne og reaktionerne hos en ung kvinde der
bevæger sig i tomrummet efter at hendes kæreste har afsluttet deres
kærlighedsforhold
Juul, Trine: Jeg ringer til min søster
Digte om en kvinde i 40-års alderen, som gennemgår en skilsmisse

Kaur, Rupi: Mælk og honning
Digtsamling om kvindeliv på godt og ondt, om at elske og miste. Om livets
mest sorgfulde, kærlige og stærke øjeblikke
Kaur, Rupi: Solen og hendes blomster
Om sorg, fortabthedsfølelse, kærlighed, migration, genfundet styrke og det
at ære sine rødder
Kaalø, Sten: En slags klassisk musik
Livet erindres som klassisk musik, poetisk komponerende livshistorier fra
ungdommens og kærlighedens begyndelse
Lorde, Audre: Der er ingen ærlige digte om døde kvinder
Kraftfulde og kontroversielle digte om kærlighed, begær, krig,
undertrykkelse og vold
Love: Politics: en antologi
Gennem digte behandles emnerne politik og kærlighed på kreative og
anderledes måder
Lundme, Tomas Lagermand: Jeg er ikke dig : tekst og tegninger
Den store kærlighed bliver i sandhed hverdag når man hellere hører på at
dej hæver end på kæresten. Digte om forelskelse der falmer, forsvinder og
bliver dagligdag
Lykkeboe, Adda: Vinger
Digte om kærlighed, tid, alder og undren over livet. Samlingen slutter af
med en sonetkreds om et livsforløb
Moestrup, Mette: Dø, løgn, dø
I fem dele og suiter udtrykt gennem genre-eksperimenter og klassiske
stilarter afsøges især det kvindelige univers. Digtene kredser bl.a. om
moderskab, kærlighed, døden og kønnet
Nordbrandt, Henrik: Ode til blæksprutten og andre kærlighedsdigte
Digte om kærlighed
Peitersen, Bue P.: Black box : en kærlighedshistorie
Digte, der med autofiktion som greb, fortæller om relationen mellem en
mand og en prostitueret kvinde. Fokus er på mandens splittelse mellem
dyrisk begær og ren kærlighed

Petersen, Henrietta Hilma: Må jeg børste din rottweiler
Samling med titelløse digte, der kredser om parforhold, følelser, nærvær og
afstand og undersøger, hvad kærlighed er
Preisler, Juliane: Daily poems
Korte ordknappe digte i 365 daglige portioner, der rummer erindringer og
refleksioner om bl.a. kærligheden, parforholdet, erotikken. Digteren
karakteriserer selv digtene som "Lynkorte livsglimt"
Ravn, Olga: Den hvide rose
160 korte digte som kredser om temaer som kærligheden, døden og
sygdom med rosen som et gennemgående symbol
Rosenlund, Christine: Engang var vinduerne vores
Digte om en sørgende enke der har mistet sin mand i en krig
Serup, Martin Glaz: Endnu er dagen ikke spildt
Digte hvor et jeg bl.a. taler om skilsmisse, skam, sorg og kærlighed
Smith, Amalie: I civil
Digte og prosatekster, der dels skildrer samlinger af blandt andet
mineralske krystaller, dels skildrer et kærlighedsforhold, hvor den ene part
rammes af en kræftsygdom
Sund Kristensen, Cecilie: Blandet slik
Digte om kærlighed, sex, seksualitet og parforhold. Forholdet mellem
digtenes Ham og Hende minder i hovedparten af digtene mere om en
krigszone end om et kærlighedsforhold
Tange, Nina: Forsoning kom
Digtsamling om sorgens processer, når vi mister nogen vi elsker, eller
noget vi holder af
Top-Nørgaard, Julie: Så forbandet klog : 59 replikker
59 replikker eller prosalyriske SMS-digte som opruller historien om et
dysfunktionelt parhold
Ulrikkeholm, Majbritte: 24 digte til min elskede
Vi kan alle sammen blive revet væk fra dem vi elsker, og vi ved ikke
hvordan eller hvornår. 24 digte der tilskynder til altid at få fortalt, den man
elsker om sin kærlighed

Samlinger af kærlighedsdigte
Digte til min elskede: 96 danske kærlighedsdigte
Kærlighedsdigte af 64 danske forfattere fra Ambrosius Stub til Henrik
Nordbrandt, arrangeret alfabetisk efter forfatterens efternavn
Elsker: begynderdigte
70 kærlighedsdigte af danske og enkelte nordiske digtere med hovedvægt
på 1900-tallet
Erotiske linier
Digte af danske forfattere fra Oehlenschläger til Lola Baidel og Jørgen
Sonne, om kærlighed og erotik
Her, min skat: 111 danske kærlighedsdigte
En samling af dansk elskovslyrik af bl.a. Jens Baggesen, Emil Bønnelycke,
Holger Drachmann, Johan Ludvig Heiberg, Adam Oehlenschläger, Viggo
Stuckenberg, Christian Winther og Jeppe Aakjær
Japanske kærlighedsdigte
Japanske digte med kærlighed som tema. I bogen tillige biografiske
oplysninger om forfatterne og en introduktion til de klassiske digtformer:
waka, haiku, senryu og tanka
Kærlighedskort: 55 nye kærlighedsdigte af 55 danske digtere
Digte som indgik i projektet "Kærlighedskort" - et ukommercielt fremstød for
poesi og kærlighed, hvor gratis postkort med kærlighedsdigte på forsiden
blev distribueret via caféer over hele landet
Til min elskede: 151 danske kærlighedsdigte
Et bredt og spændende udvalg af 151 digte - det ældste er fra det 17.
århundrede og de nyeste fra 2000. Klassikere af Emil Aarestrup, Sophus
Claussen og Henrik Nordbrandt såvel som store aha-oplevelser som Bodil
Bechs to bitre og stærke digte fra 1934 og en veloplagt Dan Turèll

