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Mandag den 3. marts 2014 udkommer 

ny digtsamling med illustrationer af 

forfatteren selv. 

Kasper Anthonis femte digtsamling, Personlige bjerge, 

handler om at leve i rollerne forfatter, mand og familiefar. 

På godt og ondt er digtene en vidunderlig, farverig rejse- 

beskrivelse fra et frodigt men også stejlt og skyggefuldt  

indre landskab. 

Om Personlige bjerge 

Bjerge er fysiske kæmper, der uendeligt langsomt eroderer, flader ud, styrter sammen. I os mennesker er der indre 

bjerge, medfødte, iboende tinder, der måske når at erodere på en menneskealder. Personlige bjerge er et indblik i en 

mands kamp om at forstå disse indre bjerge og om at komme bag om deres skygger gennem overvejelser om 

eksistens, forældreskab og parforholdet, illustreret både gennem menneskets formåen og dets magtesløshed. 

Digtsamlingen indeholder ærlige konfrontationer og omfavnelser, 

vedkommende bekymringer og kampe, men lægger samtidig afstand 

til en materiel omverden og samfundets profitorienterede relationer. 

Personlige bjerge udforsker det at være menneske, at mærke sig selv, 

angsten og den indre eroderings indflydelse på omverdenen, dog uden 

at lege med jegets litterære position, dets troværdighed eller henfalde 

til subjektiv bekendelse. 

Samlingen udspiller sig geografisk i 

henholdsvis Danmark og Provence i 

Frankrig. 

Ambitionen med den nye digtsamling er ikke at tilbyde læseren en færdigtegnet 

forløsning eller omvendelse hos bogens hovedperson, men i stedet at portrættere 

virkeligheden i overfladebilleder, der afspejler et medmenneskeligt håb om at kunne 

redesigne hverdagen, fortiden og nuet. Bogen er et skred i tre dele, beskrevet nært 

og langt mere prosaisk end 

det gør sig gældende for 

forfatterens tidligere 

værker. 
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Forfatteren har tidligere udgivet: 
#digte - digte 2010  
du siger delfiner er søde - digte 2010  
Også når du kommer mig i møde - digte 2011  
Blomster under huden når du fryser - digte 2012 
 
Han modtog i foråret 2012 Aalborg Kulturpris, 
Kulturel højdespringer. 
Udover at være forfatter er Kasper Anthoni også 
udøvende billedkunstner og en flittigt brugt 
illustrator. 


