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Elementarier Knud Kramshøj Hent PDF Forlaget skriver: De fleste af digtene i Elementarier handler om det
at være nærværende, at være til stede i den virkelighed, der er netop nu, med den alder jeg har, og i den tid

jeg lever.
Det er også en digtsamling om at gå på opdagelse i hverdagen og dens selvfølgeligheder, at genopdage det

elementære i livet og lade det træde frem i indhold og betydning.    
Også erindringer og fortid er inddraget, i det omfang det kan bringe det nærværende i perspektiv. 

Digtene er både en kærlighedserklæring til tilværelsen og en erkendelse af, at vilkårene ikke altid åbner for
jubelsang eller kritikløs accept.    

Samlingens billeder befinder sig i samme sanse- og følelsesområder med intention om at udfordre den blotte
realisme. De tilstræber en associativ åbenhed, der giver læseren mulighed for at opleve, at digte og billeder

sender følere ud og kan tale med hinanden.                 

Om forfatteren  
Knud Kramshøj (f. 1939) er uddannet cand.mag. i dansk og engelsk. Han har gennem årene leveret bidrag til
aviser og tidsskrifter, bl.a. Kritik. Af større værker kan nævnes Den lange middelalder (1992), teksterne til
korværkerne Babel (1993) og De fire elementer (2000) samt digtsamlingen Levedage (2012). Han arbejder
også med redaktionelle opgaver, senest i forbindelse med udgivelsen af David Broadbridges oversættelser af

danske folkeviser Treading the Dance (2011).   

Om fotografen  
Finn Thrane (f. 1939) er cand.mag. i dansk og filmvidenskab. Efter lærerjob på Askov Højskole 1972-85

oprettede og ledede han Museet for Fotokunst på Brandts frem til 2007. Skribent og redaktør på div. danske
og internationale fotografiske værker samt tidsskriftet KATALOG. Siden 2009 leder af Mikrohøjskolen Janus,

Kerteminde, sammen med Lisbet Marschner. Tildelt Den Danske Museumspris i 2006.
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