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Digtet husker røsten Sigurður Pálsson Hent PDF Kærligheden. Friheden. Skønheden. Døden. Så enkle og
omfattende er de bærende temaer i dette værk, som skulle blive det sidste i en lyrisk produktion, der samlet
kom til at strække sig over mere end fyrre år. Alvoren er umiskendelig, men overalt bevarer digteren sine

hovedkendetegn: en afvæbnende humor, et trodsigt lyssyn og et på én gang stramt og smidigt poetisk udtryk.
Sigurður Pálsson var født på det nordøstlige Island i sommeren 1948 og døde i september 2017 efter lang tids
svær sygdom. Men i sit sidste leveår opnåede han adskillige glæder: Samlingen Ljóð muna rödd / Digtet
husker røsten blev belønnet med Majstjernen, en nyindstiftet lyrikpris, forfatteren fik ridderkorset af den

islandske Falkeorden, og han udkom for første gang på dansk med Mit hus. Udvalgte digte. Derudover blev
nærværende bog indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris for 2017.
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