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DOMICILET OG ANDRE NOVELLER Esbern Juhl Hent PDF Domicilet og andre noveller består af 30 –

langt overvejende – små tekster, der præsenterer læseren for forskellige personer, der befinder sig i forskellige
situationer. En mand oplever en sand tychobrahesdag; to tvillingebørn finder en snedig måde at tjene penge
på; en kvinde bærer på sin helt egen hemmelighed; en cafegæst undrer sig over pudsige sammentræf. Et
gennemgående tema for mange af novellerne er spørgsmålet om tilfældighed. Tilfældige personer, som
kommer ud for tilfældige begivenheder. I disse glimt fra hverdagen er der, trods tilfældigheden, ofte

forbindelse til større overvejelser; overvejelser, der knytter sig til emner som filosofi, psykologi, matematik –
og skæbne. Således er der for mange af novellernes vedkommende tale om korte, afrundede handlingsforløb,
hvor essentielle og mere tidløse forhold kommer til udtryk. Uddrag af bogen ”Ringhjørne. Ordet har altid

fascineret mig. Det er der mange andre ord, der også gør – eksempelvis syltetøj, bundgarnspæl, luftkastel eller
spøgefugl. Alligevel er der noget helt specielt ved ordet, der faktisk kun bliver benyttet i forbindelse med
kampsport, fortrinsvis boksning. Når man tænker nærmere over det, giver det jo ikke rigtig nogen mening,

vel? En cirkel indeholdende kanter; det må høre hjemme under det, som man kalder kontradiktioner, ikke? Et
udsagn, der logisk set strider mod sig selv. Skal man være en smule nørdet, kan man argumentere for, at en
cirkel er en geometrisk figur bestående af et uendeligt antal kanter.” Om forfatteren Esbern Juhl (f. 1974) er

uddannet cand.mag. og har primært beskæftiget sig med kommunikation. Ud over Domicilet og andre
noveller har han skrevet den selvbiografiske fortælling Vægten af omstændigheder.

 

Domicilet og andre noveller består af 30 – langt overvejende – små
tekster, der præsenterer læseren for forskellige personer, der befinder

sig i forskellige situationer. En mand oplever en sand
tychobrahesdag; to tvillingebørn finder en snedig måde at tjene
penge på; en kvinde bærer på sin helt egen hemmelighed; en

cafegæst undrer sig over pudsige sammentræf. Et gennemgående
tema for mange af novellerne er spørgsmålet om tilfældighed.

Tilfældige personer, som kommer ud for tilfældige begivenheder. I
disse glimt fra hverdagen er der, trods tilfældigheden, ofte

forbindelse til større overvejelser; overvejelser, der knytter sig til



emner som filosofi, psykologi, matematik – og skæbne. Således er
der for mange af novellernes vedkommende tale om korte, afrundede
handlingsforløb, hvor essentielle og mere tidløse forhold kommer til
udtryk. Uddrag af bogen ”Ringhjørne. Ordet har altid fascineret mig.
Det er der mange andre ord, der også gør – eksempelvis syltetøj,

bundgarnspæl, luftkastel eller spøgefugl. Alligevel er der noget helt
specielt ved ordet, der faktisk kun bliver benyttet i forbindelse med
kampsport, fortrinsvis boksning. Når man tænker nærmere over det,
giver det jo ikke rigtig nogen mening, vel? En cirkel indeholdende

kanter; det må høre hjemme under det, som man kalder
kontradiktioner, ikke? Et udsagn, der logisk set strider mod sig selv.
Skal man være en smule nørdet, kan man argumentere for, at en

cirkel er en geometrisk figur bestående af et uendeligt antal kanter.”
Om forfatteren Esbern Juhl (f. 1974) er uddannet cand.mag. og har
primært beskæftiget sig med kommunikation. Ud over Domicilet og
andre noveller har han skrevet den selvbiografiske fortælling Vægten

af omstændigheder.
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