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Vers Arne Herl\u00f8v Petersen Hent PDF Da "Vers" udkom i 1984, skrev anmelderne: "Det er en

ualmindelig fin samling digte... Arne Herløv Petersen er gået til opgaven med en for nutiden sjælden
ydmyghed og har nået en tilsvarende sjælden dybde. Det er digte om kærligheden, som noget uadskilleligt af
menneskers eksistens, åndeligt som materielt. Dansk lyrik har rejst sig for en stund." Peter Gregersen - Land
og Folk "Der er megen god naturlyrik og der er indtagende kærlighedssange." Midtjyllands Avis "Jeg må
indrømme, at jeg er imponeret... Vi går gennem bogen. Hører om naturen, dens pragt og kulde, hører om

kærligheden til et "du" og oplever den kærlighed gå til grunde. Det er sådan set det hele, men det er jo også,
hvad al god digtning handler om... Så kan man indvende, at det i formen måske ikke er det allermest nutidige.
Det synes jeg er bedøvende ligegyldigt. Sålænge formen forløses som her... En spændende, anderledes bog."

Kolding Folkeblad
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