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Rundt omkring Ulrich Horst Petersen Hent PDF Forlaget skriver: Rundt omkring består af 78 prosastykker,
nogle korte - det korteste er på to ord - andre længere. Mini-essays kan man kalde dem, men forfatteren

foretrækker "stykker", fordi han her - som i sine seneste bøger - nedbryder forskelle på genrer, især forskellen
på (ræsonnerende) prosa og poesi, ligeså vel som på humor og alvor. Tonen i bogen er gennemgående munter,
og der er et præg af lethed uanset nogle af temaernes tyngde. Spredt rundt omkring er der stykker, der bare
fastholder en tilstand, stemning eller situation: En café, en fugl, en belysning i en have, børn der vinker til et
tog osv. De er der, fordi de er der: Fordi livet er til og vi er til i det. Men Rundt omkring rummer også en del
gennemgående temaer, som danner sammenhængen i bogen. Demokratiets tilstand - og hvad det skal udvikle
sig til - er et af dem. Valget 2015 kommenteres bl.a. gennem analyser af de fire "gamle" partier. Herunder
hører også et opgør med Søren Krarup og med hysteriet omkring ytringsfriheden og terror. Et andet tema er
spændingen mellem utopi og det forhenværende. Herind i væves Vesteuropas fælles middelalder, da Danmark

var katolsk og den herskende ideologi den kristne utopi. Et tredje tema er forfatterens egen historie fra
besættelsestiden til nu, hvor han snart er 80 år.
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