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Utidig i tide 2 Thorvald Berthelsen Hent PDF "Utidig i tide 2" er i mer' end en forstand utidig i tide. Både i
forhold til herskende lyriske strømninger og i forhold til vores dybt gammeldags nyliberale samfund.

Digtsamlingen er en ny udgave med nye digte af Utidig i tide 2010. Om den sidste skrev anmeldere: "Måske
Berthelsen rent faktisk er utidig i tide? Et skridt foran? I hvert fald har han begået en bog, der helt klart

rykker et par brikker i denne læsers hoved." Steffen Baunbæk "Han lader os ikke glemme hvordan de, som er
I myndighedernes permanente søgelys, føler sig: uønskede, mistænkelige, overflødige (…) Om han er

pessimist eller realist kan diskuteres, men det er indiskutabelt at han advarer alle der har ører at høre med
gennem sine digte." Milena Rudêz i tidsskriftet Riječ (Ord)Nu til halv pris!
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