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Stedfæstelse Annemette Kure Andersen Hent PDF STEDFÆSTELSE former sig som en vandring, som jeg’et
foretager sammen med du’et gennem skiftende landskaber. Målet for rejsen er ukendt, men det er en både

farefuld og anstrengende tur. Dette kommer bl.a. til udtryk gennem den grafiske opsætning, idet digtene helt
konkret visualiserer sammentrækninger i de tæt beskrevne sider for derefter at udvide sig og lade ordene blive
spredt ud over papiret. Derved anes en form for hjerteslag bag ordene, der løber som en puls gennem hele
forløbet. Digtene veksler også i tone. På den ene side løber de lange og ordrige digte, der formidler jeg’ets

ivrige talestrøm. På den anden side ses de kortere digte, hvor ordene breder sig rumligt og reflekterende ud på
siden. Indholdsmæssigt kommer digtene derfor til at skifte mellem dels uafbrudt talestrøm, dels fåmælt
tankefuldhed. Dette forhold afstikker også rammerne for selve udformningen, idet der formmæssigt ses to
spor, der veksler med hinanden og derved etablerer en række sammentrækninger og udvidelser. Annemette

Kure Andersen er en af Danmarks bedste og mest anerkendte digtere. Denne e-bogs-udgave af
STEDFÆSTELSE indeholder forfatterens egen oplæsning af alle digtene samt videointerview. Denne e-bog

indeholder oplæsning og er udgivet i fixed layout. Læs mere på www.lrdigital.dk/guide/

 

STEDFÆSTELSE former sig som en vandring, som jeg’et foretager
sammen med du’et gennem skiftende landskaber. Målet for rejsen er

ukendt, men det er en både farefuld og anstrengende tur. Dette
kommer bl.a. til udtryk gennem den grafiske opsætning, idet digtene
helt konkret visualiserer sammentrækninger i de tæt beskrevne sider
for derefter at udvide sig og lade ordene blive spredt ud over papiret.
Derved anes en form for hjerteslag bag ordene, der løber som en puls
gennem hele forløbet. Digtene veksler også i tone. På den ene side

løber de lange og ordrige digte, der formidler jeg’ets ivrige
talestrøm. På den anden side ses de kortere digte, hvor ordene breder
sig rumligt og reflekterende ud på siden. Indholdsmæssigt kommer
digtene derfor til at skifte mellem dels uafbrudt talestrøm, dels
fåmælt tankefuldhed. Dette forhold afstikker også rammerne for
selve udformningen, idet der formmæssigt ses to spor, der veksler
med hinanden og derved etablerer en række sammentrækninger og



udvidelser. Annemette Kure Andersen er en af Danmarks bedste og
mest anerkendte digtere. Denne e-bogs-udgave af STEDFÆSTELSE

indeholder forfatterens egen oplæsning af alle digtene samt
videointerview. Denne e-bog indeholder oplæsning og er udgivet i

fixed layout. Læs mere på www.lrdigital.dk/guide/
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