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Mødre, søstre og døtre  
I romanen møder vi en pige, en kvinde i 30´erne og en ældre dame. Pigen er på efterårsferie med sin familie
og beslutter sig for at gå tur alene i plantagen bag huset. Den unge kvinde rejser rundt i Europa, alt imens hun
kæmper for at gøre sig fri af et forhold der længe har gjort hende til en slags zombie, en levende død. Hen
imod slutningen af bogen rejser hun til New Forest i Sydengland for at genfinde det område hvor hun var på
ferie som barn, et sted der i hendes bevidsthed er blevet et mytologisk sted. Den ældre kvinde mister sin

mand, og hun låser sig inde i huset med liget. Sådan lever de to videre sammen der i huset hvor tiden ligesom
kroppen opløses, og han på den måde - for hende og for os - pludselig er levende igen og syg igen, og vi er
igen tilbage i en tid hvor de var en familie; hvor pigerne drak saftevand i køkkenet, og hvor de skoldede høns

ude bag huset. De tre generationer af kvinder bliver gennem bogen til en slags familie, eller de bliver
hinandens fortid og fremtid, hinandens mødre og søstre og døtre.   

Bogen beskriver passagerne i livet, tærskelerfaringer, der hvor noget er mellem formerne. Der hvor et
menneske både er levende og dødt, hvor en erindring både er sandhed og løgn. Romanen insisterer på at det

er i denne urolige sitren mellem stabile tilstande at livet er. Således udnytter romanen også genrens
muligheder for at bevæge sig mellem fortælleformer, i en lyrisk ramme at veksle mellem dagbogsfragmenter

og prosa.     

Myterne  
Man siger at historien skrives af sejrherrerne. Familien såvel som samfundet er en kampplads. Der kæmpes
for retten til at definere fortiden og vælge det sprog og den fortælling som individets, familiens, kollektivets
og samfundets erindringer skal fastholdes og fortælles i. Man forsøger på forskellige måder at enes om én

fortælling. Med tiden bliver disse fortællinger myter, og de fremstår måske endda sande for os. Men hvordan
bryder man ud af disse myter. Hvordan holder man sig i bevægelse som menneske, med andre ord: hvordan
bevarer vi evnen til at frigøre os fra myterne. New Forest undersøger og nuancerer nogle af disse fortællinger
og strukturer. Bogen - og dens kvinder - insisterer på at det er i opbruddet med de eksisterende myter og i
skabelsen af nye fortællinger med flere perspektiver samt i udviklingen af nye sprog at vi får adgang til ny

erkendelse. New Forest er en roman om denne kamp. Det er i den forstand en frigørelsesroman. En roman om
at forlade noget man elsker, og noget man er - for på den måde at redde sig ud af et brændende hus i tide. En

insisteren på at ville leve i en større, mere kompleks verden.      

Naturen
New Forest er samtidig en bog om naturen. En minutiøs beskrivelse af naturen omkring os og i os. Bogen er
komponeret over døgnets bevægelse, mørke og lys og mørke igen. Den er en poetisk udgravning som når ned
til andre lag i døgnet og i årstiderne - andre lag i erindringen end dem vi før har stirret os blinde på og indtil
nu forstået os selv igennem. Ved at lade sansninger og tanker forbinde sig på nye måder fortælles der nye
historier som vi kan finde os selv i for første gang. Den konkrete verden gennemtrænges af en indre,

hemmelig virkelighed. Gennem den minutiøse og vedholdende beskrivelse af verdens og sindets mindste
bevægelser opstår der en stille eksistentiel klang som løfter romanen til at være en stor fortælling om hvad det

vil sige at være menneske. 

 

Forlaget skriver: New Forest er en roman om lys og skove, familier
og myter, kærlighed og død

Mødre, søstre og døtre  
I romanen møder vi en pige, en kvinde i 30´erne og en ældre dame.
Pigen er på efterårsferie med sin familie og beslutter sig for at gå tur
alene i plantagen bag huset. Den unge kvinde rejser rundt i Europa,
alt imens hun kæmper for at gøre sig fri af et forhold der længe har
gjort hende til en slags zombie, en levende død. Hen imod slutningen



af bogen rejser hun til New Forest i Sydengland for at genfinde det
område hvor hun var på ferie som barn, et sted der i hendes

bevidsthed er blevet et mytologisk sted. Den ældre kvinde mister sin
mand, og hun låser sig inde i huset med liget. Sådan lever de to

videre sammen der i huset hvor tiden ligesom kroppen opløses, og
han på den måde - for hende og for os - pludselig er levende igen og
syg igen, og vi er igen tilbage i en tid hvor de var en familie; hvor

pigerne drak saftevand i køkkenet, og hvor de skoldede høns ude bag
huset. De tre generationer af kvinder bliver gennem bogen til en

slags familie, eller de bliver hinandens fortid og fremtid, hinandens
mødre og søstre og døtre.   

Bogen beskriver passagerne i livet, tærskelerfaringer, der hvor noget
er mellem formerne. Der hvor et menneske både er levende og dødt,
hvor en erindring både er sandhed og løgn. Romanen insisterer på at

det er i denne urolige sitren mellem stabile tilstande at livet er.
Således udnytter romanen også genrens muligheder for at bevæge sig

mellem fortælleformer, i en lyrisk ramme at veksle mellem
dagbogsfragmenter og prosa.     

Myterne  
Man siger at historien skrives af sejrherrerne. Familien såvel som
samfundet er en kampplads. Der kæmpes for retten til at definere
fortiden og vælge det sprog og den fortælling som individets,

familiens, kollektivets og samfundets erindringer skal fastholdes og
fortælles i. Man forsøger på forskellige måder at enes om én

fortælling. Med tiden bliver disse fortællinger myter, og de fremstår
måske endda sande for os. Men hvordan bryder man ud af disse
myter. Hvordan holder man sig i bevægelse som menneske, med
andre ord: hvordan bevarer vi evnen til at frigøre os fra myterne.
New Forest undersøger og nuancerer nogle af disse fortællinger og

strukturer. Bogen - og dens kvinder - insisterer på at det er i
opbruddet med de eksisterende myter og i skabelsen af nye

fortællinger med flere perspektiver samt i udviklingen af nye sprog
at vi får adgang til ny erkendelse. New Forest er en roman om denne
kamp. Det er i den forstand en frigørelsesroman. En roman om at

forlade noget man elsker, og noget man er - for på den måde at redde
sig ud af et brændende hus i tide. En insisteren på at ville leve i en

større, mere kompleks verden.      

Naturen
New Forest er samtidig en bog om naturen. En minutiøs beskrivelse
af naturen omkring os og i os. Bogen er komponeret over døgnets

bevægelse, mørke og lys og mørke igen. Den er en poetisk
udgravning som når ned til andre lag i døgnet og i årstiderne - andre
lag i erindringen end dem vi før har stirret os blinde på og indtil nu
forstået os selv igennem. Ved at lade sansninger og tanker forbinde
sig på nye måder fortælles der nye historier som vi kan finde os selv
i for første gang. Den konkrete verden gennemtrænges af en indre,



hemmelig virkelighed. Gennem den minutiøse og vedholdende
beskrivelse af verdens og sindets mindste bevægelser opstår der en
stille eksistentiel klang som løfter romanen til at være en stor

fortælling om hvad det vil sige at være menneske. 
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