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Mörkhall Rasmus Halling Nielsen Hent PDF Forlaget skriver: Digtsamlingen Mörkhall er en lysende
mørk bog.

Samlingen tager afsæt i digterens farfars død. Farfaren mister sin stemme, og vanskeligheden ved at tale - og
at tale om døden - er et omdrejningspunkt i teksterne, som sammen danner et vidt forgrenet tekstmiljø.

Rasmus Halling Nielsens tekster er momentvis rablende og fulde af visionær poetisk kraft.

Pressen skriver:

»Rasmus Halling har en hel særlig sætning. Denne sætning kan omfavne et meget omfattende vokabular,
mange stemningslejer, der er noget opkørt, hyper over den, om end Hallings nyeste bog, digtsamlingen
Mörkhall, er så vidunderligt rørende og sørgelig. (.) Mens jeg læser, tænker jeg bare: Hvor er det dog en

herlig bog!«
***** Olga Ravn, Politiken

»Der er en næsten ubærlig ømhed og en længsel efter at holde fast, som selvfølgelig er umulig. Her er bogen
et moderne og stærkt requiem, simpelthen, den er en besyngelse og en forsoning.«

- Tue Andersen Nexø, Information

»Imens vrides og tværes teksten udover hele digtsamlingen for at blive genskabt i nye sammenhænge som
vandfarver, der er løbet, eller et rystet fotografi. Det er stærkt billeddannende. Og får mig helt sikkert til at

vende tilbage efter mere.«
- Arendse Ørding,  Litteratursiden

»Maskinen er i gang og farfar er død. Rasmus Halling Nielsens nye digtsamling er helt fantastisk.(...) Bogen
lukker sig ikke hermetisk om sig selv, men stiller spørgsmål ud mod verden, til noget så beskrevet som døden,
sat i tale som stemmen der forsvinder. ´Jeg spørger hvor forsvandt stemmen hen?´ Måske ind i denne helt

fantastiske digtsamling.«
- Victor Boy Lindholm, Atlas Magasin

»Her vælter billederne frem som perler på en snor, med et sprogligt overskud, der effektivt rusker læseren
godt og grundigt igennem. (.) Det er den konstante uvilje imod at sige tingene, som man plejer at sige dem,
der viser sig at være bogens stærke side. Med denne tilgang kunne Rasmus Halling Nielsen formentlig skrive

om det meste og alligevel gøre det interessant for læseren.«
- Thor Penthin Grumløse, Kulturkapellet 
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