Om fjorten dage
Forfatter:

Peter Seeberg

Sprog:

Dansk

Kategori:

Litteratur og fiktion

Forlag:

Gyldendal

Udgivet:

1. november 2017

ISBN:

9788702244809

Om fjorten dage.pdf
Om fjorten dage.epub

Udgivelse i den nye serie tekstkritiske og kommenterede udgaver af forfatteren Peter Seebergs romaner,
noveller og kortprosa. Serien, der bliver på 11 bind, udgives i et samarbejde mellem Gyldendal og Det Danske
Sprog- og Litteraturselskab. Om fjorten dage fra 1981 er tredje del i det Peter Seeberg nu kaldte for en triade,
og den udkom i forlængelse af Argumenter for benådning og Dinosaurusens sene eftermiddag.
Bogen fortsætter som sine forgængere i den eksperimenterende prosastil og skildrer eksistenser, hvis liv
umiddelbart udspiller sig i mærkværdige forhold og situationer, men som takket være Seebergs karakteristiske
stil og holdning bliver yderst nærværende og vedkommende.
Om fjorten dage er den af Seebergs novellesamlinger, der har opnået størst anerkendelse, eftersom han for
denne fik tildelt Nordisk Råds Litteraturpris i 1983.
I begrundelsen for prisen udtalte den svenske professor Ulla-Britta Lagerroth, at der over hele samlingen
ligger et lys af næsten mytiske dimensioner, og samtidig er den en bekendelse til det jordiske og til
kærligheden. Motiverne i samlingens tekster strækker sig vidt i tid og rum; lige fra »Glæde over de toscanske

marker juni 1302« til en sønderjysk stationsby den 19. november, 1927. Er afstanden mellem teksterne stor
rent tidsmæssigt, så er teksterne dog fælles om den kendsgerning, at menneskene ikke har det specielt godt. På
den baggrund er det forbløffende, hvordan Seeberg alligevel lader fortællingerne lyse af varme og
menneskelighed.
juli 1758; det hedder bl. a.
1000 af 30/8 2015 (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og
kontanthjælp m. Kr. a. Man læse således en sang, der blev afsunget i anledning af bogtrykker Nicolaus
Møllers bryllup med Catharina Berling d. juli 1758; det hedder bl.
På vej til køkkenet rendte hun ind i mor. , Linthouse, Glasgow for det belgiske selskapet Theodore C. Hvi
fordrer I ikke med tusind stemmer Hvad fejler min hund. Det vil sædvanligvis ikke være muligt for mig at
efterkomme ønsker om at skaffe yderligere oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler indeholder. juli 1758;
det hedder bl. heri: Jeg kan pt. Når du anskaffer dig en hund, overvejer du selvfølgelig, om det skal være en
tæve eller en hanhund.
169 af 5.
Jeg henviser til: Knud Christiansen tlf.

