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Errata 
Lindegård, Per, Gentagelsens verden i Inger Cristensens digtning 

 

side 15: gennemående       skal være   gennemgående 

    -     : i Inge Christensens    skal være   i Inger Christensens 

side 28: fodnote 42: Stedsans   skal være   Stedssans 

side 33: hvert afsnit får tilføjet   skal være   hvert afsnit tilføjes 

side 34: ingen struktur er kan eksistere    

skal være   ingen struktur kan eksistere  

side 35: i anden til fjerde afsnit  skal være    i andet til fjerde afsnit 
- : fodnote 49: Stedsans    skal være   Stedssans     
- side 42: formerene     skal være    formerne 

side 59: Ifølge Hans-Jørgen Nielseni  

skal være Ifølge Hans-Jørgen Nielsen i  

side 60: HANDLINGEN varibiliteter   

skal være   HANDLINGEN variabiliteter 

side 70: Og selvom denne rest    

skal være   Og selv om denne rest 

  -        : Dog selvom logikken 

             skal være   Dog selv om logikken 

side 93: fra det digt de afslutter   skal være   fra det digt den afslutter 
- : Dettee paradisiske produkt  skal være   Dette paradisiske produkt        

side 100: at et menneske  skal være   at ét menneske 

side 102: overlevelsesstrateg,i    skal være   overlevelsesstrategi, 

side 107: at hun har forladt      skal være   at han har forladt  

     -        Hun kunne være patient skal være   Han kunne være patient 

     -       TEKSTEN symmetrier   skal være   TEKSTEN kontinuiteter 

     -        hendes tilstand fører    skal være   hans tilstand fører 

     -       endnu engang gentagene skal være   endnu engang gentagne 

side 111: det citerede digt har to strofer med fire vers hver 

side 130f: kursiveringerne i digtcitatet er mine 

side 139: erindringer i sproget, forsøger   

skal være   erindringer i sproget forsøger 

side 141: Overskriften Systemet i alfabet   

skal være   Systemet i alfabet 

side 150: modvægt de herskende     skal være   modvægt til de herskende  

     -      : som kanlæses      skal være   som kan læses 

side 156f: det citerede digtudsnit  skal være opdelt i tolinjede strofer 

side 159f: det citerede digtudsnit  skal være opdelt i tolinjede strofer og afslut-

tes med en ensom linje samt sidehenvisning 

(72f) 

side 162: henvisning kunst og   skal være   henvisning til kunst og  

side 169: slutter med tage     skal være   slutter med at tage  

     -       : sematisk       skal være   semantisk 
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side 185: finder steder      skal være   finder sted 

side 190: virklighed       skal være   virkelighed 

side 192: en sten man, har fået  skal være   en sten, man har fået 

side 196: træernne       skal være   træerne 

side 202: Ringgaard, Dan, Stedsans skal være   Ringaard, Dan, Stedssans 

     -       : I bibliografien mangler: 

              Svare, Silje Ingeborg Harr, Det umuliges kunst. Tidligromantisk aktuali-

sering i Inger Christensens lyrikk, Ph.D.-afhandling, Institutt for lingvi-

stiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, 2014. 

side 204: I personregistret mangler:  Svare, Silje Ingeborg Harr, 28 

 


