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Lejlighedsdigte Jannick Storm Hent PDF "barndommen barndommen var dengang man troede man blev

voksen dengang man var sikker på en sælsom indvielse til et helt andet liv – der måtte være noget man ikke
vidste som ville få én til at forstå livets mening men med tiden forstod man at man bare blev større "de

voksnes rækker" havde ingen gådefuld betydning man blev ikke medlem af et hemmeligt broderskab man
blev bare større" Jannick Storms "Lejlighedsdigte" handler om gammel kærlighed, ferie på Mallorca,

Napoleons død, barndommen, arbejdsløshed, sygdom; kort sagt, digte til enhver lejlighed. Den danske digter
og forfatter Jannick Storm (1939-2015) debuterede i 1971 med digt- og novellesamlingen "Miriam og andre".
Siden er det blevet til en lang række digtsamlinger, romaner og novellesamlinger. Ved siden af sit virke som

forfatter har Jannick Storm ernæret sig som oversætter og redaktør for tidsskriftet Limbo.
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forfatter Jannick Storm (1939-2015) debuterede i 1971 med digt- og
novellesamlingen "Miriam og andre". Siden er det blevet til en lang
række digtsamlinger, romaner og novellesamlinger. Ved siden af sit
virke som forfatter har Jannick Storm ernæret sig som oversætter og

redaktør for tidsskriftet Limbo.
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