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Kveldsvævd Jon Fosse Hent PDF I Kveldsvævd – tredje bind i Fosses prisvindende trilogi – møder vi gamle
Ales, Alidas datter. Gennem hende får vi at vide, hvordan det gik med Alida og Asle, parret som ofrede

samvittigheden for kærligheden. Asle blev hængt i Bjørgvin. Alida og hendes lille søn Sigvald følger Åsleik
tilbage til hjembygden Dølgen, som Asle og Alida engang rejste fra.

"Stor litteratur behøver ikke bestå af mange ord. Det er en gammel sandhed, og den bliver i den grad
bekræftet af norske Jon Fosse, der i år modtog Nordisk Råds Litteraturpris for tre fortællinger om tid, skyld
og kærlighed. Kveldsvævd hedder den seneste, og den er på bare 66 sider, og den ligner ikke så meget andet,
man lige støder på, men er i sin underligt svævende tidslighed litteratur af en karat, som man kun sjældent

finder." – Søren Kassebeer, Berlingske, ******

"Hovedparten af værkerne, som dystede om årets nordiske pris, foregår i moderne tid. Det er nutidige
personer, som hører technomusik og taler i mobiltelefon, der tænker og handler. Fosse har droppet alt det.
Den forunderligt fortalte beretning om, hvordan man bør opføre sig over for sin næste, er skrevet, så den vil

kunne læses af mennesker til alle tider." – Jes Stein Pedersen, Politiken
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