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Rejsen til Ribe Peter Seeberg Hent PDF Forlaget skriver: Peter Seebergs romaner, noveller og kortprosa er en
serie tekstkritiske udgaver på planmæssigt 11 bind udgivet i et samarbejde mellem Det Danske Sprog- og

Litteraturselskab og Gyldendal. Serien bringer forfatterens værker nyetableret på baggrund af førsteudgaverne
og med indførende noter samt introducerende efterskrifter skrevet af nogle af landets fremmeste kendere af
forfatterskabet. Rejsen til Ribe udkom første gang i 1990 og var den første udgivelse fra Seebergs hånd siden
den prisvindende Om fjorten dage ni år forinden. Slægtskabet til forgængeren er umiskendeligt, men alligevel
er samlingen helt sin egen. I 24 noveller, digte og fabler leger Seeberg med genre og form på en sådan måde,
at teksterne tilføres en særegen underfundighed. Det kommer bl.a. til udtryk i så forskellige tekster som »Den
anatomiske tegning« om en aldrende læge, som mener at have en pennespids i maven, han slugte som barn,
og i »Brev om bly«, hvori den syge kong Valdemar ironisk nok anbefales at indtage det dødelige grå metal.

Seeberg formår med et gehør for det tilsyneladende usandsynlige og ubetydelige at stille skarpt på
enkeltfænomener, så de kommer til at fremstå sandsynlige og betydelige. Rejsen til Ribe er et uomgængeligt
værk i nyere dansk litteratur. Det er en af Seebergs mest fantasifulde udgivelser, der i sprog og tematik tiltaler

både hjerne og hjerte.
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