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Forgribelser Preben Major Sørensen Hent PDF Forlaget skriver: Preben Major Sørensen (F. 1937) er tilbage
med Forgribelser, en naturlig fortsættelse af Forløbelser fra 2015. Ligesom forgængeren er Forgribelser et
mesterstykke ud i sprog, i sætninger der løber vildt, med indskud og digressioner, men som alligevel er

kendetegnet ved en utrolig præcision og skønhed (!).  

Major Sørensen har sproget arbejdende for sig og bruger det til at nærme sig (og overskride) grænserne for
hvad der kan siges, for at synliggøre det der bliver sagt og sagt i det uendelige, han fører med nænsom hånd
vanen og den gode smag, læseren og bogens karakterer mod galgen. Stemmen der taler i Forgribelser, er som
det hedder i bogens første fortælling: “skideligeglad med hvad du mener, men jeg kan det hele, jeg er det
hele, har altid været det hele og vil altid være det hele”.  Det er en stemme der taler fra graven, som en død

blandt levende og det er “ menneskelig ulykke der skildres, eller som vi forsøger at skildre.”  

Forgribelser sværmer om døden (ikke mindst forfatterens egen forstående) og seksualiteten, det brutale og det
skønne, altid på grænsen mellem tilstande. Bogen er også til tider hylende morsom med sine mange aparte og

groteske situationer som kun Major Sørensen kan fremskrive. 

Om Forløbelser fra 2015 skrev pressen blandt andet: 

"Sjældent smuk, forbandet grum velskrevet skarntydeprosa."- Weekendavisen 

"Forløbelser er litteratur i verdensklasse og til kvalmegrænsen."- Berlingske

"Preben Major Sørensen boltrer sig i morbide fortællinger. Det er dystopisk, selvironisk og uden sidestykke
herhjemme."- Jyllands-posten 

"...hvis kugler til kanon blev støbt på baggrund af æstetisk suverænitet alene ville Preben Major Sørensen
position være en ganske anden end den er i dag, hvor forfatterskabets udprægede kultstatus kan tjene som
bevis på at opbyggelighed i tematik, strategiske venskaber og et vist mål af servilitet i forhold til at tækkes
den offentlige samtale, nok er mere afgørende end produktion af blændende prosa, ladet til bristepunktet med

dæmonisk energi, for at opnå litterær berømmelse i dagens Danmark."- Information

"Om Forløbelser skal det først og fremmest siges, at det er en kæmpe fornøjelse at læse Major Sørensens
elegante og præcise prosa. Ofte er sætningerne lange og har overraskende indskud, og når de er bedst får de
én til at klukke af grin. Det gør man i det hele taget ret mange gange under læsningen af den her bog." - Atlas

Preben Major Sørensen debuterede i 1965 med novellesamlingen ILDMESTEREN og har en kolossal litterær
produktion bag sig bestående af 11 novellesamlinger, 6 kortprosa-samlinger, 4 digtsamlinger, 3 romaner, samt

en essaysamling og en rejsebog om Israel. 
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