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Skyggebiblioteket Karsten Sand Iversen Hent PDF Forlaget skriver: Karsten Sand Iversen er først og
fremmest kendt som oversætter af bl.a. Elias Canetti, Robert Musil, William Faulkner, Olof Lagercrantz og

Sara Lidman, men også hans klumme Skyggebiblioteket i Litteraturmagasinet Standart har mange
taknemmelige læsere.

Ligesom arkæologerne finder skatte på marken der hvor de store maskiner har høstet, har Karsten Sand
Iversen gennem Skyggebiblioteket gået på opdagelse i verdenslitteraturen og kastet lys over forfattere og
værker som de færreste har hørt om, end sige læst. Forfatterskaber som af sproglige eller politiske grunde,
men sjældent af æstetiske, ikke har funder vejen til Danmark. Siden 1995 er det således lykkedes Karsten
Sand Iversen at gøre opmærksom på en række ukendte forfatterskaber af høj kvalitet, bl.a. den franske

romanforfatter Emmanuel Bove, som siden hen også danske læsere har fået glæde af.

I den foreliggende samling litteraturhistorier er det imidlertid Europas mørke hjerter der opsøges: øst- og
centraleuropæiske forfattere og som alle berørtes af det 20. århundredes store katastrofer. Flertallet af de
behandlede forfattere, hvoraf mange naturlig nok er jøder, er hverken oversat til dansk eller kendt af andre
end en inderkreds af specialister. De to store undtagelser er polakken Bruno Schulz, hvis fortællinger

Kanelbutikkerne findes på dansk, og sloveneren Ivan Cankar som kendes fra romanen En mand og hans ret.

Med Skyggebiblioteket rokker Karsten Sand Iversen ved den etablerede litteraturhistories verdensbillede,
ligesom han nærer et forfængeligt håb om at pirke til vaner eller fordomme hos såvel forlæggere som læsere
ved at vise at verden er stor og mangfoldig, at vi kunne berige vores litteratur og vores liv hvis vi forsøgsvis

vendte blikket i nye retninger. Inspireret af Italo Calvinos ord har Sand Iversen så at sige samlet et
spændende, forunderligt og læseværdigt bibliotek af de 'apokryfe', de 'skjulte' bøger.

Man kan læse Skyggebiblioteket som det første bind i en alternativ litteraturhistorie. Når Sand Iversen har
valgt genrebetegnelsen Litteraturhistorier skyldes det at artiklerne nok delvis er litteraturhistoriske, men
tillige former sig som fortællinger fra litteraturen og historien. Alle historier i bogen er omarbejdede,

udvidede og nyskrevne med henblik på bogudgivelse.
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