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TIL DEN 
SMUKKESTE

METTE MOESTRUP

117 DIGTE

GYLDENDAL

Mette Moestrup, f. 1969, bor 
i København, debuterede 
i 1998 med Tatoveringer 
og har siden bl.a. udgivet 
digtsamlingerne Golden 
Delicious (2002), kingsize 
(2006) og Dø, løgn, dø (2012). 
Hendes poesi er oversat 
til svensk, engelsk og 
tysk, og hun har modtaget 
Statens Kunstfonds 
treårige arbejdslegat, 
Montanas Litteraturpris, 
Aarestrupmedaljen og 
Beatriceprisen. 

eris, gudinde

eris, planet

officielt: 136199 eris

kaster et æble

med påskriften til den smukkeste

ind mellem gæsterne

til det party  

hun som den eneste 

i hele solsystemet 

ikke er inviteret til 

så kaster guderne sig over frugten

så blir der krig igen:

festen var bare en kamufleret krig

til den smukkeste 

har 9 dele, en for hver muse: 

hvad er smukt, smukkere, smukkest?
kalliope – episk poesi

honning-hexagonerne 

terpsichore – korsang, kordans

eris-variationerne
urania – astronomi

der er 13 hjerter i et sæt spillekort
erato – kærlighedspoesi

blodæbledøgnet
kleio – historisk poesi

læs dette højt med dette i munden
thaleia – komedie

man tror, man plukker æbler
polyhymnia – geometri, religiøs poesi

glimtende i det glemmende
euterpe – lyrisk poesi

tårer
melpomene – klagesang 



Digtsamlingen TIL DEN SMUKKESTE af METTE 
MOESTRUP kredser om æbler og muser. Til 
den smukkeste er inskriptionen på det æble, 
stridsgudinden Eris kastede til et bryllup, hun 
ikke var inviteret til. Stridens æble, der ifølge 
myten medførte krig, muterer i Mette Moestrups 
poesi: Her hersker blodæbler, paradisæbler og 
æbleoplægninger.

De 117 digte, tretten for hver af de ni muser, 
udforsker poetiske systemer, opfinder ritualer og 
skaber forbindelser i et felt af kontraster: mellem 
kærlighed og had, sorg og fryd, fortid og fremtid.

Få TIL DEN 
SMUKKESTE sendt 
direkte og portofrit 
til din hoveddør for  
199,95 kr.
Du bestiller ved at sende en 
mail til salg@gyldendal.dk 
Husk at oplyse navn, adresse, 
bogens titel og antal ønskede 
eksemplarer. Skriv bestillings- 
postkort i emnefeltet.

ÍÍÍÍÍ
Mette Moestrup blander på frydefuld vis 
det høje med det lave, klassisk med pop, 
system med freestyle, poetisk skriftsprog 
med mundret tale - denne gang med den 
dimension af planetarisk bevidsthed, som 
ingen sansende og tænkende på denne 
planet kan undsige sig i klimakrisens tid.
— POLITIKEN


Et festfyrværkeri af en digtsamling.
— JYLLANDS-POSTEN


Mette Moestrups digte 
spænder fra elegant 
billedpoesi til slagkraftig 
politisk kunst.
— KRISTELIGT DAGBLAD


En bog med funklende 
øjeblikke af både sproglig 
skarphed og skønhed.
— BERLINGSKE

Det er svært at pege på 
en anden dansk digter 
lige nu, der skriver så 
komprimeret og samtidig 
så rytmisk og melodisk 
let som Moestrup.
— INFORMATION

Mette Moestrup skriver 
så spilfærdigt rigt, at 
man hver gang hujende 
fortaber sig med hoved 
og krop frydefuldt 
snurrende om kap.
— WEEKENDAVISEN


