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Hjemme ude: 75 år på kloden Jørgen Sonne Hent PDF Det fremmede bliver nærværende, det erindrede bliver
sanseligt, mange rejsers lyde og syner står frem med kraft i Jørgen Sonnes rapsodiske essays.

"Jeg har selv lykkeligt fløjet mange gange hen over årene. Bedst er det når man sidder på en vinduesplads
foran vingerne og det er skyfrit og solklart. Således kender jeg en god del af Europas overflade, dets

bymønstre og huse, og landbrugets skiftende former. Alt sammen set i et farverigt og glidende kort i de
fineste detaljer."

Jørgen Sonne (1925-2015) var en dansk forfatter, digter, anmelder, oversætter og cand.mag i historie og
engelsk. Jørgen Sonne debuterede med en digtsamling i 1950. Sidenhen er blevet andet udkommet:

"Elisabeth I's og Shakespeares England" (1961), "Blå turist" (1971), "Natten i Rom" (1983), "Elskovs grønne
ø" (1984), samt det humoristiske erindringsværk "Fra jul til jul" (1994).
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