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Pressemelding
Jan I. Sørensen: Ingenstedet, dikt

Ved enden av verdenstomrommet ligger Ingenstedet. Her brenner lyset lenge etter at det har sloknet. 
Det er dette lyset vi ikke må blåse ut.

Alm media har gleden av å presentere Jan I. Sørensens diktsamling Ingenstedet. 

Diktene forteller historien om Abel, Randi, tøydukken Houdini og en søster som er forsvunnet. 
Med varhet, humor og overraskende vendinger speiler Sørensens dikt et barndommens univers fylt 
med flere spørsmål enn svar, sorger og gleder og en far som ser ut som et refusert dikt med håret til 
alle kanter. 

Sørensen er bokdebutant, men har i en årrekke vært aktiv på Diktkammeret (Dagbladet), hvor han har 
blitt kåret til “månedens poet” tre ganger. Han er også representert i diktsamlingen Å våga seg ut i ord 
(Samlaget, 2011). Sørensen er en aktiv Twitter-poet under navnet @janinsor. 

Ned i skjul

Lenge etter at søster var som sunket i jorda
så jeg og Houdini henne bak vedstabelen

nede ved det gamle skjulet
Vi sa ikke noe til Randi og far

for de tror ikke på sånt
som bare skjer

Jan I. Sørensen (f. 1958 i 
Kongsberg) er bosatt i Spik-
kestad. Han har jobbet 20 år 
på IKEA Slependen, men er nå 
uførepensjonert etter lang tids 
sykdom. Han har fem barn og 
ett barnebarn.

Jan har publisert dikt i Dag-
bladet, på ulike nettsteder, 
og er en aktiv Twitter-poet. 
På Diktkammeret (Dagbladet) 
har han vært månedens poet 
tre ganger, og han er med ett 
av sine dikt med i antologien 
Å våga seg ut i ord (Det Norske 
Samlaget, 2011). 

Ingenstedet er hans debut.

Ved enden av verdenstom-
rommet ligger Ingenstedet.
Her brenner lyset lenge etter 
at det har sloknet. Det er dette 
lyset vi ikke må blåse ut.

En bok om barndommens  
mange opp- og nedturer, 
glede, sorg, savn, ensomhet 
og fortielser. Barndommen 
gjendiktet 50 år etter at den 
fant sted.
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