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Livets palet Knud-Erik Engelstoft Hent PDF Forlaget skriver: »Mange morsomme, pudsige og rammende
kulturelle oplevelser fra lægegerningen er gennem tiden nedfældet i digtform. Også stemninger og hverdags
iagttagelser som jeg husker beskrevet af far, når humøret var i top, har han formået at få på versefødder. Alt

sammen danner dette den ramme, hvori jeg oplevede barndommen i landsbyen Nors i tresserne og
halvfjerdserne. Derfor har det animeret mig til at fuldende nogle af digtene med en melodi.

I digtene er der gået hul på mange års tavshed om de traumatiske år i modstandsbevægelsen, hvor grimme
oplevelser har sat sig livslange spor. Dette er kilden til digtene ´Absurd krigerfærd´ og ´Mørke anelser´.

Digtene ser jeg som en løftet pegefinger til ´Hær-Cheferne´ i dag. Far har ofte kommenteret udsendelsen af
unge mennesker i krig og følt stor medlidenhed.

Digtsamlingen er en fin palet af et langt liv set gennem min fars gennemskuende og følsomme poetiske øje.

Med ønske om fornøjelig læsning«

- Annette Engelstoft
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