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Ved Sandåen Gyrðir Elíasson Hent PDF Én mand, to campingvogne og en række opgør med fortiden. Det er
scenen for denne lille, stille roman om kampen for at få naturen til at leve i maleriet. Den er i slægt med
Henry David Thoreaus Walden og Edward Abbeys Desert Solitaire og bærer blandt andet mottoet 'Alle

kender det gavnliges nytte, men ingen forstår det formålsløses nytte'.

"Gyrdir Eliasson besidder nogle af de samme egenskaber, som jeg-fortælleren i Ved Sandåen. Han kan få
næsten alt ud af ingenting. Hans sprog er enkelt, men med disse pludselige skred i sig – af betydning, uhygge
og indsigt, hvor lag i personligheden afdækkes, og læseren kikker ind lige dér, hvor det gør ondt." – Henrik

Wivel, Weekendavisen

"En af de mest tankefulde og tankevækkende bøger, jeg længe har læst ... For mit vedkommende er bogens
litterære intensitet og selvbevidsthed fuldkommen uimodståelig." – Anders Juhl Rasmussen, Kristeligt

Dagblad

"Det er morsomt. Det er også dybsindigt ... som veltempereret sproglig musik." – Torben Brostrøm,
Information
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