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Vækstlaget Mikkel Fossmo Hent PDF Mikkel Fossmos digte ligner ikke noget andet. De er helt sig selv. Da
"Vækstlaget" udkom i 2007, skrev anmelderne: "Mikkel Fossmo er en vittig mandsperson. Kønnet skal med.

At ”Vækstlaget” er konciperet gennem en mandlig optik er ikke nogen genial iagttagelse, men nok en
nødvendig oplysning til nysgerrige (kvindelige) læsere. Vor helt er ikke en gammel gris, men nok en mand
der svinger med svinet. Nej, ikke med en pralende gestus, snarere fjantet... Dan Turèll sidder sikkert i sin
himmel og gnægger af fryd over Fossmos festligt flabede nedskrivning af den romantiske dvælen ved al-

naturen. Men i modsætning til Turèll kan Fossmo nyde ubehaget." Erik Svendsen, Jyllands-Posten
"Dyredigtene vidner om en herligt bizar fantasi og kunne stå som en slags lyrisk sidestykke til Gary Larsons
’Far Side’-striber. Vittigt svares der igen i mange digte på en hel kongerække af danske digtere fra de sidste to
århundreder." Lasse Horne Kjældgaard, Politiken "En guldgrube af finurligheder og sproglige gylp, der giver
klare associationer til F.P. Jacs humoristiske univers." Litteratursiden.dk "Mikkel Fossmo skriver friskt og

uimponeret som en ung Rifbjerg, vittigt som Benny Andersen, underfundigt som Dan Turell - og
fandenivoldsk som Mikkel Fossmo." Steffen Kronborg, lektørudtalelse Læs mere på

http://mikkelfossmo.blogspot.dk
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