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År J\u00f8rgen Sonne Hent PDF "År" er en samling af Jørgen Sonnes modernistiske og sanselige digte
skrevet fra 1950 til 1965. Værket indeholder blandt andet digte fra de tidlige samlinger "Korte digte",

"Delfiner i skoven", "I en levende tid", "Italiensk suite" og "Midtvejs", men her er de ordnet tematisk, så
identiteten i forfatterskabet træder tydeligt frem. Jørgen Sonne (1925-2015) dansk forfatter, digter, anmelder,
oversætter og cand.mag i historie og engelsk. Jørgen Sonne debuterede med en digtsamling i 1950 og skrev
siden både digte, romaner, noveller, essays, drama og meget andet. Han modtog talrige priser og legater og
blev i år 2000 udnævnt til æresdoktor ved Roskilde Universitet. "Han kan drive sine vers så langt ud, at de
hvirvler og splintrer og danner betagende eksplosioner." – Tom Kristensen "Når en ydre eller indre realitet
usøgt møder Jørgen Sonnes ydmyge intellekt og storslåede formsans, opstår digte af en styrke og præcision,
som man skal lede langt om lande for at hitte magen til." – Poul Borum "Dansk sprog har fået en lykkelig
elsker, der véd at lokke skjulte kilder til at springe i skønhed og særpræg. Jeg kender ingen større ros. Hav

tak, o, Jørgen Sonne." – Torben Brostrøm
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