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Om at gå i is Werner Herzog Hent PDF Et opkald fra Paris, november 1974: Lotte Eisner, den store

filmhistoriker, ligger alvorligt syg i Paris. Werner Herzog bryder op fra München og begiver sig af sted, alene,
med en rygsæk, et kompas og en notesbog. Han har indgået en slags pagt med sig selv: Hvis han kan gå den
800 kilometer lange tur til Paris, vil ’Eisnerinden’ overleve. Det er hundekoldt, sneen ligger i dynger, Herzog
må overnatte i lader og sommerhuse, som han bryder ind i. Flere gange undervejs er han ved at give op, han
plages af tørst, smertende ben, betændte akillessener, storm og regn, meningsløsheden … Men kroppen går
videre. OM AT GÅ I IS er en usædvanlig og hypnotiserende lille bog om livet og døden og den viden der
kommer fra kroppen. En bog om et landskab og de mennesker der bebor det, og ikke mindst om forfatterens

egne indre landskaber. En film skabt med ord, en litterær klassiker.

 

Et opkald fra Paris, november 1974: Lotte Eisner, den store
filmhistoriker, ligger alvorligt syg i Paris. Werner Herzog bryder op
fra München og begiver sig af sted, alene, med en rygsæk, et kompas
og en notesbog. Han har indgået en slags pagt med sig selv: Hvis han

kan gå den 800 kilometer lange tur til Paris, vil ’Eisnerinden’
overleve. Det er hundekoldt, sneen ligger i dynger, Herzog må

overnatte i lader og sommerhuse, som han bryder ind i. Flere gange
undervejs er han ved at give op, han plages af tørst, smertende ben,
betændte akillessener, storm og regn, meningsløsheden … Men

kroppen går videre. OM AT GÅ I IS er en usædvanlig og
hypnotiserende lille bog om livet og døden og den viden der kommer
fra kroppen. En bog om et landskab og de mennesker der bebor det,
og ikke mindst om forfatterens egne indre landskaber. En film skabt



med ord, en litterær klassiker.
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