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Forfatter Carsten René Nielsen debuterede i 1989 og modtog samme år Michael Strunge-prisen. Hans
gennembrud kom med prosadigtene Cirkler (1998), og han har siden hovedsageligt arbejdet med denne form,

bl.a. i bogen Enogfyrre dyr (2005).

Enogfyrre ting er en selvstændig fortsættelse af Enogfyrre dyr og handler om alt fra skrivemaskinen over
sokker til badevægten, som svimlende reflekterende og humoristisk udfolder betragtninger og scenarier om
de ting, vi omgiver os med i hverdagen. Ud af så hverdagslige ting som et køleskab kommer en snebyge, i en
sardindåse ligger rækker af en kvinde iført sin fineste aftenkjole, tøjklemmer sættes på næsen, mens der løber
lort ned ad lårene, og porcelænet folder sig sammen om maden som en våd klud. Smukt og hæsligt, absurd og

morsomt.  

Om Enogfyrre dyr (2005)

»Der venter den sprogligt opvakte en dejlig læseoplevelse i Carsten René Nielsens nye bog.« Erik Skyum-
Nielsen, Information 2.6.2005

»Heftigt brummende og sindig-underfundig humor lyser op i Carsten René Nielsens flunkende nye prosadigte
om Enogfyrre dyr [...] og de er gode, forbandet gode.« Mikkel Bruun Zangenberg, Politiken 17.4.2005

Carsten René Nielsen (f. 1966) debuterede i 1989 og har siden udgivet en lang række digtsamlinger, bl.a.
Enogfyrre dyr (2005) og Husundersøgelser (2008). I USA er der udkommet to bøger med hans prosadigte i

oversættelse, senest House Inspections (BOA Editions, 2011).
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