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&quot;Jeg-er-her-allerede&quot;-princippet Viggo Madsen Hent PDF "Der er døre som kun / bliver synlige
når de åbnes / Bag hver af disse døre / findes et hemmeligt rum / som først får eksistens / når døren lukkes op
/ I hvert af den slags rum / er længslen til stede / og du må nævne dens navn / /Mit navn er dette: At du / kan
kende mig" I Viggo Madsens digtsamling "‘Jeg-er-her-allerede‘-princippet" skildres verden som et sted, hvor
fortid og fremtid smelter sammen og mødes i det levede nu. Madsens digte er rige på underfundige ordspil og

overraskende associationer. Den danske forfatter Viggo Madsen (f. 1943) er uddannet bibliotekar og
arbejdede på Vollsmose Bibliotek i Odense fra 1973 og frem til sin pension i 2003. Viggo Madsen debuterede
med romanen "Brandmand på to hjul" i 1966 og har efterfølgende udgivet adskillige digtsamlinger, flere

romaner og en række børnebøger. Han modtog Emil Aarestrup Medaljen i 2000 og har gennem sin
forfatterkarriere modtaget flere legater. I 2009 fik han tildelt Statens Kunstfonds livsvarige ydelse.
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I Viggo Madsens digtsamling "‘Jeg-er-her-allerede‘-princippet"

skildres verden som et sted, hvor fortid og fremtid smelter sammen
og mødes i det levede nu. Madsens digte er rige på underfundige
ordspil og overraskende associationer. Den danske forfatter Viggo
Madsen (f. 1943) er uddannet bibliotekar og arbejdede på Vollsmose
Bibliotek i Odense fra 1973 og frem til sin pension i 2003. Viggo

Madsen debuterede med romanen "Brandmand på to hjul" i 1966 og
har efterfølgende udgivet adskillige digtsamlinger, flere romaner og
en række børnebøger. Han modtog Emil Aarestrup Medaljen i 2000
og har gennem sin forfatterkarriere modtaget flere legater. I 2009 fik

han tildelt Statens Kunstfonds livsvarige ydelse.
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