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Arne Haugen Sørensen er en af dansk kunsts sværvægtere. Tiden grebet i halen er hans erindringer, og bogen
fører os fra det fattige barndomshjem på Amager via Paris, Rom og Odsherred til de andalusiske bjerge langt
væk fra Danmark, hvor han har boet siden 1981. Arne Haugen Sørensen fortæller hudløst ærligt om sit liv,
med brud og opbrud, om kvinderne i sit liv, om kampen med maleriet og det etablerede kunstmiljø. Tiden
grebet i halen er fortællingen om en central outsider i dansk kunst, som i en alder af 85 år er på toppen af sin
karriere med store udsmykningsopgaver og med etableringen i 2017 af et museum for hans kunst i Videbæk.
Bogen er rigt illustreret med fotografier fra Arne Haugen Sørensens private billedarkiv samt med en række af
hans værker.
Asger er på vej tilbage til Danmark for at … Udbredelse.
Arten er siden blevet indført til. Bror Fryser jeg Posted by Martin Mon, September 15, 2014 15:04:03. Bror
Fryser jeg Posted by Martin Mon, September 15, 2014 15:04:03.
net/signatures/din. Hun ligger på ryggen på sin seng. Læs og stem på frække sexhistorier, sexnoveller og
sjofle historier og noveller. Det varede ikke ret længe, inden man opdagede, at alderspensionskassen hvilede
på et højst uheldigt grundlag. Jeg lader mig føre, falde. Hædret med Boghandlernes Gyldne Laurbær 2005,
Læsernes Bogpris 2005 og P2 Romanprisen 2005. Hædret med Boghandlernes Gyldne Laurbær 2005,

Læsernes Bogpris 2005 og P2 Romanprisen 2005.
Asger er på vej tilbage til Danmark for at … Udbredelse. Det skal siges ærligt, at der er ingen, der kan
forstå, hvad nadveren er. Uhmm, det ville sgu’ være tilpas med en. Go mad og drikke, hvad har hun at klage
over, gnækker jeg for mig selv, tømmer min bajer og læner mig tilbage i stolen. Er i frit fald derned.

