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«Jeg sverger min troskap til flagget / Jeg sverger på det norske flagg». Slik begynner Dan Andersens
diktsamling Flaggtale. Gjennom en serie troskapseder, taler og bekjennelser kommer den norske
middelklassemannen til orde, han som har alt, men som likevel (og kanskje derfor) lengter etter dypet i sin
egen sjel. Hans lengsler, håp og begjær brettes ut i alle sine motsetninger, og resultatet er en diktsamling uten
like: Satirisk, men likevel inderlig, fordekt, men likevel ærlig, lattervekkende, men likevel fylt av et svart
alvor.
I 1899 skrev den engelske forfatteren Rudyard Kipling «The White Man's Burden». Diktet handlet om Vestens
ansvar overfor de koloniserte folk. I 2016 har ikke den hvite mann lenger noe imperium å forvalte.
Men livet på toppen hviler fortsatt tungt på skuldrene hans.
Dan Andersen (f. 1982) debuterte i 2010 med diktsamlingen Evighetsarbeid. Flaggtale er hans fjerde
diktsamling.
Kjøp 'Flaggtale, dikt' av Dan Andersen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater
tilgjengelige: Innbundet 9788210055034 Dan Andersen skriver i år dikt om norsk fremmedgjøring. Da jeg slo
boken igjen ble jeg sittende i en følelse av dyp uro. Samlingen Flaggtale er aktuell og inderlig.

“Dan Andersens “Flaggtale” er antagelig den mest åpenbart folkelige og dagsaktuelle diktsamlingen du
kommer over i år. ” — Bjørn Gabrielsen, Dagens. «Jeg sverger min troskap til flagget / Jeg sverger på det
norske flagg». Slik begynner Dan Andersens diktsamling Flaggtale. Gjennom en serie troskapseder, taler og.
"Flaggtale - dikt" av Dan Andersen - Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre mener om denne boka,
og. Diktene i denne samlingen ligger alle et sted mellom litt høystemte taler til forsamlinger og private
utblåsninger i chat-format. «Flaggtale» kan leses. Kjøp Flaggtale. «Jeg sverger min troskap til flagget / Jeg
sverger på det norske flagg». Slik begynner Dan Andersens diktsamling Flaggtale. Gjennom en. Forlag: Tiden
Tittel: Flaggtale Forfatter: Dan A Andersen Format:Ebok Sideantall: 139 Utgitt:2016 Kilde: Lånt på eBokbib.
Forfatter.
Dan Aleksander Andersen er. Dan Andersens fjerde diktsamling, Flaggtale, er en poetisk syklus, fordelt på
kapitler som svarer til faser i den fiktive hovedpersonens liv og formidler hans tanker.
Flaggtale. Dan Andersen. Innbundet.
2016. Legg i ønskeliste. Mirakelet. Dan Aleksander Andersen. Innbundet. 2014. Legg i ønskeliste.
Ebok. Flaggtale. Dan Andersen.

