
Asger Schnack:
Essays. Et langdigt

18 år gammel debuterede Asger Schnack i 1967 på Forlaget Arena 
med digtsamlingen Øjeæbler. 

Siden da har han befundet sig i det danske litteraturmiljøs indre, fuldt 
beskæftiget som digter, forfatter, foredragsholder, kritiker, 
forlagsredaktør og essayist. 

Essays. Et langdigt samler tre tidligere essaysamlinger – Lys og luft, 
Spejl og spor, Bål og brand – med nye essays. Dermed fuldender 
denne kreds af tekster den storform, der fra begyndelsen har været 
Schnacks sigte, og deraf undertitlen Et langdigt.

I Essays. Et langdigt finder man en sirlig, grundigt reflekterende og 
poetisk skrift, hvori Schnack insisterer på at standse tiden for en stund 
– og give tanken og sproget et pusterum. Eller, som han skriver i et 
essay om Mikkel Kessler: ”Den største hyldest er en hyldest til livet, til 
begyndelsen, til vejrtrækningen, til bevægelsen. Den begynder i 
begyndelsen, i vejrtrækningen, i bevægelsen.” 

Ved hjælp af Schnacks særlige poetiske sensibilitet transporteres vi i 
denne samling essays fra Rimbauds håndskrift til Vesterhavet som 
billede. Der er essays om 1960’erne. Om møder med Dan Turèll, 
Inger Christensen, Michael Strunge, Per Kirkeby og Jørgen Gustava 
Brandt. Alkoholisme, døden og: Hvad det vil sige at gøre sig 
kunstneriske erfaringer, hvad det vil sige at leve.

Hør bare, hvordan Jørgen Gustava Brandt introduceres:

Jørgen Gustava Brandt lagde ud med en stor følsomhed for læsning og 
høje kvistværelser. Ikke blot højt i huset, men højt under himlen. Det var 
op ad trappen i Pilestræde, op til bøger og frie vers! Poesi af mange 
slags. Baudelaire og Jens August Schade! Østlig visdom. Chuang Tsï. 
Men først og fremmest murens skrift, væggens hemmelighed. Den blå 
nat udenfor. Her kunne tiden gå med at blive ét med byen.

Asger Schnack, født 1949. Debut 1967. Ansat på Borgens Forlag fra 1971 til 1979, 
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