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Digte 1962 Arne Herløv Petersen Hent PDF Da debutsamlingen "Digte" udkom i 1962, skrev anmelderne:

"En 19-årig lyrikdebutant er efterhånden en sjældenhed... Men Arne Herløv Petersen har vovet springet og
kommer ned på fødderne... Med luftig ynde kan han skrive et lillebitte, fuldendt digt som "SAS-hotellet"...
Der er her en god ungdommelighed, som får en til at ønske den lille bog mange læsere. Den er uden tvivl
oplægget til et forfatterskab. Og den har allerede nået meget. Fremfor alt er der digtet "Forår", hvis vid og

ynde er ubeskrivelig."

Poul Borum - Jyllands Posten

"I de øjebliksbilleder, der udgør (bogen), trænger noget personligt overbevisende igennem."

Uffe Harder - BT

"Foreløbig finder man den egentlige Herløv Petersen antydet i det fordringsløse, subjektivt inderlige.. Det er
både rent og klart."

Niels Barfoed - Information

"Man stiller visse forhåbninger til digterens fremtid som selvstændigt skabende kunstner. Hør blot slutningen
på det kønne, ungdommeligt oprindelige skilderi "Træet"."

Klaus Rifbjerg - Politiken
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