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Storefjeld Jan Kjærstad Hent PDF Forlaget skriver: Norske Jan Kjærstad har skrevet en bog om Utøya, der
ikke handler om Utøya, men om de følelser, en national tragedie kan vække og de problematikker, der rejser
sig i efterspillet. Storefjeld er en insisterende bog om en grufuld hændelse, fortalt i tre dele, fra tre forskellige
synsvinkler. En varm sommerdag i 2008 bliver Arbeiderpartiets frontfigur, Arve Storefjeld, og flere af hans
familiemedlemmer fundet myrdet i en hytte syd for Oslo. De har alle fået halsen skåret over, og tragedien får
naturligt nok terroralarmen til at lyde. Storefjeld var en omstridt person, alligevel er der ingen, der tænker, at
gerningsmanden skal findes i egne rækker, blandt ’os’. I romanens første del følger vi journalisten Ine Wang.
Hun har netop lagt sidste hånd på en biografi om Storefjeld, da nyheden om mordene rammer. Hun står i et
vadested, personligt og professionelt, og historien kommer til at få afgørende betydning for hendes liv.

Bogens anden del fortælles af Peter Malm. Han er byretsdommer og en indelukket mand, der bare passer sit
arbejde. Da han ganske overraskende bliver udnævnt til dommer i sagen, vækkes en ny interesse for livet
omkring ham. I bogens tredje del følger vi Nicolai Berge, der er politikersøn og forfatter. Og så er han
ekskæreste til Storefjelds datter Gry, der også er blevet myrdet. Pressen skriver: »En vigtig roman ...
intelligent og vellykket.« – Weekendavisen »En analytisk begavet forfatters idéroman i gammeldags

forstand.« **** – Politiken »Et storslået stykke skønlitteratur.« – Information »Han skriver godt og formår på
samme tid at være nærværende i sine skildringer af selv det mindste, og bevare det store, kølige overblik. Så
læs endelig Storefjeld.« **** – Berlingske »Storefjeld er en medrivende fortælling om et nærmest umuligt

emne: Breivik og Utøya.«  ***** – Kristeligt Dagblad
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Storefjeld, og flere af hans familiemedlemmer fundet myrdet i en
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om Storefjeld, da nyheden om mordene rammer. Hun står i et

vadested, personligt og professionelt, og historien kommer til at få
afgørende betydning for hendes liv. Bogens anden del fortælles af
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og bevare det store, kølige overblik. Så læs endelig Storefjeld.« ****
– Berlingske »Storefjeld er en medrivende fortælling om et nærmest
umuligt emne: Breivik og Utøya.«  ***** – Kristeligt Dagblad
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