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Orienteringspunkter Pernille Carstens Hent PDF Orienteringspunkter er en undersøgelse af nogle af den
menneskelige tilværelses afgørende holdepunkter, forstået som det vi manøvrerer efter. Digtene er

observationer og fungerer som en art kortlægning.

En umistelig del af at være et menneske er at stå i forhold til sig selv. Det er at være hjemme. Hjemmet, som
også er boligen, er et af orienteringspunkterne her i samlingen. Det kan byen også være. Det kan være det

enkelte sted, man opsøger som et helle eller kilde til liv. En kirkegård, eller et landskab, kan man opsøge som
et afgørende sted i ens liv.

Samlingen indeholder observationer om bevægelse og rejse. Disse observationer er udtryk for en orientering i
tid og rum. På den måde er digtene poetiske udtryk for fænomenet ”at finde sted,” som forfatteren også har

arbejdet videnskabeligt med.

Uddrag af bogen:

Summende flue

Hver gang jeg sidder stille udenfor

og hører en flue summe

er jeg ved min barndoms somres strand.

Spyfluesummen er den eneste lyd,

jeg hører.

Der er ingen bølger i det stillestående lavvande,

og ingen vind rører sig.

Jeg dufter de modne hvedeaks.

Min vej til strandegnen går ad marken.

Der er trampet en sti langs hegnet med poplerne.

Min mormor kommer med en kurv den vej.

I den er der boller og sprød hindbærlagkage,

kaffe og porcelænskopper.

Porcelænet klirrer, og jeg hører kun det,

for min mormor går med vinrøde tøfler.

Lagkagen gemmer hun i et svaleskab med trådnet.

Hvedens sødlige duft blander sig med brødets.

Fortid og nutid i en summende lyd.

Om forfatteren



Pernille Carstens (f. 1965) cand.theol. og ph.d. Siden 1993 har hun været ansat på universiteterne i Aarhus og
København. Hun har forsket i ritualer, rejse og bevægelse i religion og har skrevet artikler og holdt foredrag.
Senest har hun ledet et forskningscenter for erindringsforskning. Samtidig har hun altid arbejdet med sin egen

lyrik, malet, fotograferet og spillet musik.

 

Orienteringspunkter er en undersøgelse af nogle af den menneskelige
tilværelses afgørende holdepunkter, forstået som det vi manøvrerer
efter. Digtene er observationer og fungerer som en art kortlægning.

En umistelig del af at være et menneske er at stå i forhold til sig selv.
Det er at være hjemme. Hjemmet, som også er boligen, er et af

orienteringspunkterne her i samlingen. Det kan byen også være. Det
kan være det enkelte sted, man opsøger som et helle eller kilde til liv.
En kirkegård, eller et landskab, kan man opsøge som et afgørende

sted i ens liv.

Samlingen indeholder observationer om bevægelse og rejse. Disse
observationer er udtryk for en orientering i tid og rum. På den måde

er digtene poetiske udtryk for fænomenet ”at finde sted,” som
forfatteren også har arbejdet videnskabeligt med.

Uddrag af bogen:

Summende flue

Hver gang jeg sidder stille udenfor

og hører en flue summe

er jeg ved min barndoms somres strand.

Spyfluesummen er den eneste lyd,

jeg hører.

Der er ingen bølger i det stillestående lavvande,

og ingen vind rører sig.

Jeg dufter de modne hvedeaks.

Min vej til strandegnen går ad marken.

Der er trampet en sti langs hegnet med poplerne.

Min mormor kommer med en kurv den vej.

I den er der boller og sprød hindbærlagkage,



kaffe og porcelænskopper.

Porcelænet klirrer, og jeg hører kun det,

for min mormor går med vinrøde tøfler.

Lagkagen gemmer hun i et svaleskab med trådnet.

Hvedens sødlige duft blander sig med brødets.

Fortid og nutid i en summende lyd.
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