
Ny digtsamling fra Weltscherz Publikationer 

er den første i en serie... 
 

 
Noa Kjærsgaard Hansen  

jeg bliver hurtigt træt af at sidde her i hjørnet og føle ting forsvinde 

Udkommer 26. oktober som ebog. Kan erhverves for 19 kroner 

 

 

"jeg bliver hurtigt træt af at sidde her i hjørnet og føle ting forsvinde" er et 

værk med 28 digte skrevet det seneste års tid af Noa Kjærsgaard Hansen. 

Digtenes linjer er lange og sproget prosaisk. Teksterne tager udgangspunkt i 

hverdags-situationer og er domineret af et jeg, der forholder sig direkte og 

indirekte til en anden, til relationen med den anden, til virkeligheden og ikke-

virkeligheden. I de konkrete hændelser er et element at følsomhed, og udgi-

velsen kan ses som et vidnesbyrd til og fra samtiden.  

 

Noa Kjærsgaaard Hansen, f. 1989 i Århus, har selv tidligere udgivet Time to move og Stykker af Granit. Noa har 

desuden været trykt i Tidsskriftet Slagtryk, La Granada og Have U Seen My Whale.  

 

 

 

Weltscherz er et forlag med fokus på lyrik og genrebrydende værker  
 

Med udgivelse af "jeg bliver hurtigt træt af at sidde her i hjørnet og føle ting forsvinde" starter Weltscherz en 

ny udgivelsesserie, der er en krydsning mellem 'chapbooks' og 'singler'. Fokus bliver ny digtning/ kortprosa og 

de digitale udgivelser til lave salgspriser skal sikre nem tilgængelighed for et interesseret publikum.  

 

Den danske litteraturscene bugner af dygtige og ambitiøse forfattere. Med tiden vil værkerne forme seriens 

karakter. Værkerne vil udkomme som ebøger (ePub, PDF) og sker i forlængelse af redaktørens ønske om at 

tilbyde et udgivelsesformat, der letter administration for redaktøren og giver mere tid til at fokusere på den 

interessante litteratur, der skrives lige nu.  

 

 

Release for udgivelsen på Cafe Blomsten den 26. oktober fra kl 16 

 

For spørgsmål/ yderligere information/ epub udgave, så kontakt:  

 

Erik Scherz Andersen; erik@re-aktion.dk ; tlf. 20127820 

 

http://weltscherz.dk  

 

 

Kommende udgivelser 

November 2013___ Cecilie Lolk Hjort: Paranoiadigt (Video og tekstinstallation) 

Januar 2014_______ Robert Henningsson: rrrr (Vinyl og digital download) 
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