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Til en danser Hugo H\u00f8rlych Karlsen Hent PDF Hugo Hørlych Karlsens udvalgte digte fra de første
ungdomsdigte i 1966 til digte fra 2013. ”Hugo Hørlych Karlsen ved hvad han gør når han skriver … en

raffineret og poetisk billedbog.” Marie-Louise Svane, Politiken. ”Intelligent engagement … politisk, søgende
mod et nulpunkt, hvorfra en ny holdning kan opbygges – hvorfra det er muligt at gå videre.” Jens Henneberg,

Aalborg Stiftstidende. ”Han når sin læser i et stærkt og utvetydigt sprog.” Carsten Mossing, Vendsyssel
Tidende. ”Hugo Hørlych Karlsen … kan ikke alene skrive. Han er også en fascinerende billeddigter. …
Hørlych Karlsen kan få noget meget dramatisk frem med ganske få ord.” Ulf Gudmundsen, Vestkysten.

”Karlsens grundide … er erkendelsen og oplevelsen af vort lille menneskeliv i den store sammenhæng, det
lille sandskorn i det ufattelige univers, der har født os. Og det er vigtigt at lade sig inspirere.” Vibeke Kjær,

Indbindingscentralen.
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