Ny historisk roman
om stormfloden i 1872
Forfatteren Sven Halse har skrevet en barsk og bevægende
roman om årene der gik forud for katastrofen for 150 år
siden. Om danske bønders hårde slid med at grave grøfter
og bygge diger i et forsøg på at fravriste land og muld fra det
salte hav, der sivede ind over markerne og slog afgrøderne
med misvækst.
Gennem fire slægtled får vi oprullet historien om 1800tallets mange forsøg på at indvinde jord fra Rødby Fjord.
Romanen starter i 1808, hvor to dygtige fæstebønder bliver
omplantet fra Als til Lolland. Sammen med deres familier
giver de sig i lag med det hårde arbejde i marken, og som
årene går lykkes det for dem at gøre jorden mere frugtbar.
Samtidig arbejder rige købmænd med store planer om at tørlægge hele fjorden – planer der møder
modstand hos småbønder og fjordfiskere, der ser deres livsgrundlag truet.
Den 13. november 1872 kommer stormfloden, der slår alle bestræbelser og drømme omkuld, men
sætter liv i nye. I bogens sidste del fortæller ingeniøren Nikolaj Ottesen, slægtens 4. generation, om
sit bidrag til den endelige tørlægning af Rødby Fjord i 1929.
Romanen er en nøgtern og usentimental fortælling om mennesker og deres livtag med naturens
kræfter, om historiens hjul, der med nye kræfter ruller hen over gamle slægters møjsommeligt
tilkæmpede landvindinger.
Om forfatteren
Sven Halse (f. 1953) er ph.d. i tysk litteratur og forfatter til en række artikler og bøger, senest (2020)
biografien Mikkel Hindhede og kampen om danskernes kost. Samme år udkom Bjergkrystal, et
udvalg af den østrigske forfatter Adalbert Stifters noveller. I 2019 debuterede han som skønlitterær
forfatter med romanen Bag den sorte sol.
Ring eller skriv, hvis I vil have et anmeldereksemplar tilsendt.
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