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Hohaj Elisabeth Rynell Hent PDF Forlaget skriver: Elisabeth Rynell bevæger sig i romanen Hohaj på
grænsen til det uudsigelige. Hun prøver at finde en vej langs halvt usynlige og tilgroede stier i såvel sit eget

følelsesliv som i sproget, og den vældige natur i det norrlandske landskab bliver en klangbund for de
uudgrundelige kræfter som styrer menneskers liv.

Romanen blev belønnet Aftonbladets litteraturpris og Sveriges Radios romanpris.

Elisabeth Rynell, f. 1954, debuterede 21 år gammel med digtsamlingen Lysvit og har siden udgivet 10 bøger,
fem digtsamlinger, en essaysamling, en fortælling og tre romaner. Hohaj, der udkom i 1997, blev hendes store

gennembrud, både hos kritikerne og læserne.

I Hohaj løber to historier parallelt, begge udspiller sig i udkantområdet Hohaj i Norrland i Sverige og handler
om mennesker der er fanget eller har ladet sig fange i skæbnens net.

Den ene historie handler om en navnløs kvinde der har mistet sin mand og forvilder sig til denne udørk på
flugt fra en smerte hun ikke kan udholde. Langt ude i den kolde vildmark finder hun liget af en kvinde som er

frosset ihjel for mange år siden.

Den anden historie handler om Aron som har været på flugt lige siden han begik en forbrydelse i sit
hjemland. I Hohaj finder han husrum hos et venligtsindet par der også skaffer ham arbejde som hestevogter
om sommeren. I sit ensomme arbejde med hestene får han selskab idet en kvinde kommer smygende ud af

skovens dyb. Hun taler ikke med ham, for hun er sky som et dyr, men hendes øjne følger hans bevægelser og
han kan mærke hendes tilstedeværelse på sin krop. Kvinden hedder Inna og bor i et hus i skoven med sin
tyranniske fader, Knorten, der efter moderens død opfatter hende som sin ejendom. Langsomt lærer Inna og

Aron hinanden at kende - først nølende, siden ømt og lidenskabeligt.

Historien om Inna og Arons gribende kærlighed kommer kun frem fordi en navnløs fortæller halvtreds år
senere dukker op i den forladte landsby hvor flygtningen Aron i sin tid slog sig ned, også hun på flugt fra en
smerte som martrer hende. Ved at fortælle deres historie foretager forfatterens alter ego en vandring ind i sig
selv, ind i det indre følelsesmæssige landskab, gennemlever sorgen og smerten, genoplever kærligheden og

det gode liv og finder dermed en forløsning.

Uddrag af danske og svenske anmeldelser:

"... under den lukkede og tilfrosne overflade syder og bobler det af livskamp, stemning og indestængte
følelser. Sorgen, vreden og manglende evner for kærlighed er hovedtemaer i bogen. Rynells bog rager højt op
over den flade eksistentielle udviklingsfortælling og kære skæbneromantik, som man finder i mange bøger
for tiden. Hohaj er en bemærkelsesværdig bog, der på samme tid er opsigtsvækkende rå og dybt poetisk ...
Rynells register er imponerende. Og Karsten Sand Iversens fremragende oversættelse understøtter det med
finesse. Rynell beskriver ødemarken - både i landskabet og i sjælene - med stor skønhed og en insisterende

sproglig og følelsesmæssig musikalitet." Signe Lindskov Hansen, Information

"Hohaj er en smuk og kraftfuld roman, der trækker læseren gennem hele følelsesregistret og efterlader en
sitrende og pirrende uro i alle nervetråde. Læs den, og mærk hjertet slå en lille smule hurtigere."Leon

Jaurnow, Kristeligt Dagblad

"Elisabeth Rynells meget smukke sprog lyser op i romanen om udmarkerne i Norrland."
Katinka Bruhn, Weekendavisen

"For alle, der med et saligt suk har ladet sig rive over stenede, men stormfulde højder, gennem Herbjørg
Wassmos huse med blinde glasverandaer og rundt om hendes kraftfulde Dina fra Reinsnes, er der lidt af en
kastevind i sigte. For svenske Elisabeth Rynells prisbelønnede gennembrudsroman om forblæste skæbner i

den norrlandske ødemarksflække Hohaj har indstøbt samme virkningsfulde treenighed i sit fundament. (-) Det
kræver næppe medlemskab af Dansk Psykologforening at regne ud, at mødet mellem Aron og Inna ender i
bristefærdig kødelig forening, og tak skæbne for et festfyrværkeri over den høje, skandinaviske nattehimmel.
(-) Som den klareste frostånde en tidlig vintermorgen, over bakker og dale og med hjertet i halsen." Leonora

Christina Skov, Politiken

"... en stemningsmættet og velskrevet roman, der meget intenst og vedkommende skildrer et
kærlighedsforhold mellem to mennesker."

Nicoline Müllertz, DR/Kulturnyt

"Storslået og grusomt om udsathed, sorg og smerte. Men midt i kulden og ensomheden udspilles en af de
mest gribende kærlighedshistorier som er skrevet på svensk. Vandreren Arons og den kuede Innas forelskelse

vækker et håb om en vej ud af den barske, ensomme tilværelse. Elisabeth Rynell behersker sit sprog til
fuldkommenhed. Ingalill Mosander, Aftonbladet



"Lad mig sige det med det samme og uden omskrivninger: dette er en sjælden bog. Sjælden i kraft og
intensitet, men også i sproglig skønhed. Rynell er ikke bange for de store og smukkeste ord, og heller ikke for

de sværeste følelser." Lisbeth Larsson, Expressen
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Forlaget skriver: Elisabeth Rynell bevæger sig i romanen Hohaj på
grænsen til det uudsigelige. Hun prøver at finde en vej langs halvt
usynlige og tilgroede stier i såvel sit eget følelsesliv som i sproget,
og den vældige natur i det norrlandske landskab bliver en klangbund

for de uudgrundelige kræfter som styrer menneskers liv.
Romanen blev belønnet Aftonbladets litteraturpris og Sveriges

Radios romanpris.

Elisabeth Rynell, f. 1954, debuterede 21 år gammel med
digtsamlingen Lysvit og har siden udgivet 10 bøger, fem

digtsamlinger, en essaysamling, en fortælling og tre romaner. Hohaj,
der udkom i 1997, blev hendes store gennembrud, både hos

kritikerne og læserne.

I Hohaj løber to historier parallelt, begge udspiller sig i
udkantområdet Hohaj i Norrland i Sverige og handler om mennesker

der er fanget eller har ladet sig fange i skæbnens net.

Den ene historie handler om en navnløs kvinde der har mistet sin
mand og forvilder sig til denne udørk på flugt fra en smerte hun ikke
kan udholde. Langt ude i den kolde vildmark finder hun liget af en

kvinde som er frosset ihjel for mange år siden.

Den anden historie handler om Aron som har været på flugt lige
siden han begik en forbrydelse i sit hjemland. I Hohaj finder han
husrum hos et venligtsindet par der også skaffer ham arbejde som
hestevogter om sommeren. I sit ensomme arbejde med hestene får
han selskab idet en kvinde kommer smygende ud af skovens dyb.

Hun taler ikke med ham, for hun er sky som et dyr, men hendes øjne
følger hans bevægelser og han kan mærke hendes tilstedeværelse på
sin krop. Kvinden hedder Inna og bor i et hus i skoven med sin
tyranniske fader, Knorten, der efter moderens død opfatter hende

som sin ejendom. Langsomt lærer Inna og Aron hinanden at kende -
først nølende, siden ømt og lidenskabeligt.

Historien om Inna og Arons gribende kærlighed kommer kun frem
fordi en navnløs fortæller halvtreds år senere dukker op i den

forladte landsby hvor flygtningen Aron i sin tid slog sig ned, også
hun på flugt fra en smerte som martrer hende. Ved at fortælle deres
historie foretager forfatterens alter ego en vandring ind i sig selv, ind
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i det indre følelsesmæssige landskab, gennemlever sorgen og
smerten, genoplever kærligheden og det gode liv og finder dermed

en forløsning.

Uddrag af danske og svenske anmeldelser:

"... under den lukkede og tilfrosne overflade syder og bobler det af
livskamp, stemning og indestængte følelser. Sorgen, vreden og

manglende evner for kærlighed er hovedtemaer i bogen. Rynells bog
rager højt op over den flade eksistentielle udviklingsfortælling og
kære skæbneromantik, som man finder i mange bøger for tiden.

Hohaj er en bemærkelsesværdig bog, der på samme tid er
opsigtsvækkende rå og dybt poetisk ... Rynells register er

imponerende. Og Karsten Sand Iversens fremragende oversættelse
understøtter det med finesse. Rynell beskriver ødemarken - både i
landskabet og i sjælene - med stor skønhed og en insisterende

sproglig og følelsesmæssig musikalitet." Signe Lindskov Hansen,
Information

"Hohaj er en smuk og kraftfuld roman, der trækker læseren gennem
hele følelsesregistret og efterlader en sitrende og pirrende uro i alle

nervetråde. Læs den, og mærk hjertet slå en lille smule
hurtigere."Leon Jaurnow, Kristeligt Dagblad

"Elisabeth Rynells meget smukke sprog lyser op i romanen om
udmarkerne i Norrland."

Katinka Bruhn, Weekendavisen

"For alle, der med et saligt suk har ladet sig rive over stenede, men
stormfulde højder, gennem Herbjørg Wassmos huse med blinde

glasverandaer og rundt om hendes kraftfulde Dina fra Reinsnes, er
der lidt af en kastevind i sigte. For svenske Elisabeth Rynells
prisbelønnede gennembrudsroman om forblæste skæbner i den

norrlandske ødemarksflække Hohaj har indstøbt samme
virkningsfulde treenighed i sit fundament. (-) Det kræver næppe
medlemskab af Dansk Psykologforening at regne ud, at mødet

mellem Aron og Inna ender i bristefærdig kødelig forening, og tak
skæbne for et festfyrværkeri over den høje, skandinaviske

nattehimmel. (-) Som den klareste frostånde en tidlig vintermorgen,
over bakker og dale og med hjertet i halsen." Leonora Christina

Skov, Politiken

"... en stemningsmættet og velskrevet roman, der meget intenst og
vedkommende skildrer et kærlighedsforhold mellem to mennesker."

Nicoline Müllertz, DR/Kulturnyt

"Storslået og grusomt om udsathed, sorg og smerte. Men midt i
kulden og ensomheden udspilles en af de mest gribende



kærlighedshistorier som er skrevet på svensk. Vandreren Arons og
den kuede Innas forelskelse vækker et håb om en vej ud af den

barske, ensomme tilværelse. Elisabeth Rynell behersker sit sprog til
fuldkommenhed. Ingalill Mosander, Aftonbladet

"Lad mig sige det med det samme og uden omskrivninger: dette er
en sjælden bog. Sjælden i kraft og intensitet, men også i sproglig
skønhed. Rynell er ikke bange for de store og smukkeste ord, og
heller ikke for de sværeste følelser." Lisbeth Larsson, Expressen

LÆS MERE: www.batzer.dk

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://www.batzer.dk
http://readtimess.in.net/blog.php?b=Hohaj&s=dkbooks

