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Bo i bogform Bo hr. Hansen Hent PDF "Jeg er almindelig. Det er vigtigt for mig at være almindelig. Det
betyder ikke, at jeg ønsker at udtrykke mig uden personlighed eller uden særlige kendetegn. Men jeg ønsker
at bruge almindelige ord, ord som kan bruges og forstås af et hvilket som helst dansktalende menneske. Man
kan også tale om enkelhed. Almindelige situationer. Hverdag. Og alligevel har det, jeg skriver, en tendens til
at være lidt sært eller tumpet, har jeg ladt mig fortælle. Altså er det gået galt. Det skyldes min personlighed

så, ikke en bevidst bestræbelse. Jeg ønsker ikke at være sær, ej heller tumpet. Jeg prøver at skrive om verden i
et jævnt og tilgængeligt sprog. Men så alligevel. Jeg skrev på en lap, som jeg fandt i min skuffe for nylig:

"Jeg vil skrive sært almindeligt." Der afslørede jeg mig selv. Men på en måde er det ret præcist. Det er det, jeg
har gjort: Skrevet sært almindeligt. Nogle gange har det været mere sært end almindeligt, andre gange mere

almindeligt end sært, og endelig har det – netop – været sært almindeligt."

"Bo i bogform" er en samlet udgave af "Bo nr. 2", "Hjerteform", "Hr. Jørgen leger" og "knæk.idiot.eik".

Bo Hr. Hansen (f. Bo Erhard Hansen, 1961) er en dansk forfatter, digter og manuskriptforfatter. Inden for
filmens verden har han blandt andet gjort sig bemærket ved at skrive manuskriptet til filmen "Kunsten at

græde i kor", som han modtog Nordisk Råds Filmpris for i 2007. Han har desuden skrevet manuskripter til tv-
julekalenderne "Jesus & Josefine" og "Mikkel og Guldkortet".

 

"Jeg er almindelig. Det er vigtigt for mig at være almindelig. Det
betyder ikke, at jeg ønsker at udtrykke mig uden personlighed eller
uden særlige kendetegn. Men jeg ønsker at bruge almindelige ord,
ord som kan bruges og forstås af et hvilket som helst dansktalende
menneske. Man kan også tale om enkelhed. Almindelige situationer.
Hverdag. Og alligevel har det, jeg skriver, en tendens til at være lidt
sært eller tumpet, har jeg ladt mig fortælle. Altså er det gået galt. Det
skyldes min personlighed så, ikke en bevidst bestræbelse. Jeg ønsker
ikke at være sær, ej heller tumpet. Jeg prøver at skrive om verden i et
jævnt og tilgængeligt sprog. Men så alligevel. Jeg skrev på en lap,

som jeg fandt i min skuffe for nylig: "Jeg vil skrive sært
almindeligt." Der afslørede jeg mig selv. Men på en måde er det ret
præcist. Det er det, jeg har gjort: Skrevet sært almindeligt. Nogle
gange har det været mere sært end almindeligt, andre gange mere
almindeligt end sært, og endelig har det – netop – været sært

almindeligt."

"Bo i bogform" er en samlet udgave af "Bo nr. 2", "Hjerteform", "Hr.
Jørgen leger" og "knæk.idiot.eik".

Bo Hr. Hansen (f. Bo Erhard Hansen, 1961) er en dansk forfatter,
digter og manuskriptforfatter. Inden for filmens verden har han



blandt andet gjort sig bemærket ved at skrive manuskriptet til filmen
"Kunsten at græde i kor", som han modtog Nordisk Råds Filmpris

for i 2007. Han har desuden skrevet manuskripter til tv-
julekalenderne "Jesus & Josefine" og "Mikkel og Guldkortet".
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