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Fodspor på himlen Einar Már Guðmundsson Hent PDF Einar Már Guðmundssons livskraftige slægtskrønike
fortæller den glemte historie om Islands fattige i det 20. århundrede.

Gennem tre generationer følger læseren en islandsk slægt fra tiden omkring århundredskiftet frem til
1930'erne, og spejlet gennem disse personer og deres individuelle skæbner er det samtidig beretningen om
Islands hastige forvandling fra bonde- og fiskersamfund til industrisamfund. Barsk og uden omsvøb er det
historien om bundløs fattigdom, arbejdsløshed og social forarmelse, men lige så vigtig er den poetiske og

mytiske dimension, hele arsenalet af drømme, historier og religiøse og politiske visioner, der gør mennesker i
stand til at overleve.

"Med årene går folk hen og bliver historikere, der renser deres fortid for begivenheder." Sådan ræsonnerer
fortælleren et sted i den frodige beretning. Selv gør forfatteren det stik modsatte i denne rige og fabulerende
roman, der er fyldt med alle de begivenheder og historier, der udgør kernen i al god fortællekunst: tragiske,

opløftende, groteske og poetiske.

"Fodspor på himlen" er første bind af Tavshedens trilogi, der følger islændingenes færd hjemme og ude, og
som også indeholder "Drømme på jorden" og "Navnløse veje".

Einar Már Guðmundsson (f. 1954) er en af Islands største nulevende forfattere. Han debuterede i 1981 og
havde sit folkelige gennembrud med romanen "Universets engle" (1993), der også vandt Nordisk Råds
Litteraturpris. I 2012 blev han hædret med "Den lille Nobelpris", Det Svenske Akademis nordiske pris.

ANMELDERNE SKREV
"Einar Már Guðmundsson er et af Nordens største fortælletalenter med sin forening af realisme og poesi."

- Søren Vinterberg, Politiken

"Einar Már Guðmundsson skildrer den islandske underklasse så poetisk, at man pludselig føler gaderne i
Reykjavik som verdens midtepunkt ... Man mærker suset af verdenslitteratur."

- Niels Fried-Nielsen, Aktuelt
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