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Vindenes hjem er første del af en islandsk udvandrersaga og slægtshistorie. Bogens jeg-person har fundet en
stak gamle breve skrevet af oldefaderen, Olaf Spillemand. Olaf vokser op i Island i fattige kår. Som voksen
bliver han og hans kone, Sæunn, tvunget til at efterlade deres børn i Island og immigrere, mod deres vilje, til
Canada, hvor de er med til at opbygge en islandsk koloni, New Iceland, ved Winnipeg-søen. Men forholdene

er barske, og Olaf ønsker sig tit hjem til Island.

Vindenes hjem er en gribende fortælling om barske levevilkår og afsavn, såvel i Island som i Canada.
Fortællingen og brevene er baseret på forfatterens forfædre. Vekselvirkningen mellem breve og fortælling

viger bogen ekstra liv.

Varm og usentimental skildring af Olaf Spillemands opvækst i yderste armod på Island, og hans barske liv da
han med kone og børn emigrerer til Manitoba, Canada i 1800 tallets 2. halvdel.

”Både bogens personer og miljøer er beskrevet så de står lyslevende. En rigtig god og læseværdig
slægtsroman der skal læses i et roligt tempo for at få den fulde nydelse.” Elsebeth Kristensen, Dansk

BiblioteksCenter

”Fra 1870´erne og årtierne frem udvandrede knap en fjerdedel af Islands befolkning til Canada og USA. Så
mange var der blevet ”til overs”, som det hedder i Bödvar Gudmundssons slægtskrønike og udvandrersaga
”Vindenes hjem” der i 1996 afsluttede med ”Livets træ”, anden og sidste del. Nu foreligger begge bind også

på dansk.
Bödvar Gudmundsson har med sin tobindsroman skabt et stort og underholdende kæmpeværk, der kortlægger

både det gamle liv i Island og udvandrernes liv i Canada, overmåde detaljeret og rigt udfoldet. Det er en
islænding, der skriver – som i sagaerne opregnes alle bånd og tråde bagud nøje.

Hver en sten vendes, hver en genstand, der passerer gennem den vidtforgrenede slægt, får sin historie.
Gudmundsson samler alle brikkerne til en stærkt tilfredsstillende fortælling om overlevelse og sammenhold.

Og om de enorme lidelser, der indgår i at skifte land og begynde et nyt liv fra bunden. Det var hårdere
dengang, hvor intet socialt sikkerhedsnet hjalp dem frem til det næste måltid. Men ingen så i det mindste

skævt til dem.” May Schack, Politiken.

Bödvar Gudmundsson er født i Island i 1939 og er uddannet cand.mag. i islandsk sprog og litteratur fra
Universitetet i Reykjavik. Er i dag freelance forfatter med fast bopæl i Danmark. Deburterede i 1964 med en
digtsamling og har siden skrevet skuespil, noveller og romaner. Fik i 1996 den Islandske Litteraturpris for

bøgerne ”Vindens hjem” og ”Livets træ”.

 

Vindernes hjem er vinder af den Islandske Litteraturpris.

Vindenes hjem er første del af en islandsk udvandrersaga og
slægtshistorie. Bogens jeg-person har fundet en stak gamle breve
skrevet af oldefaderen, Olaf Spillemand. Olaf vokser op i Island i
fattige kår. Som voksen bliver han og hans kone, Sæunn, tvunget til
at efterlade deres børn i Island og immigrere, mod deres vilje, til
Canada, hvor de er med til at opbygge en islandsk koloni, New
Iceland, ved Winnipeg-søen. Men forholdene er barske, og Olaf

ønsker sig tit hjem til Island.

Vindenes hjem er en gribende fortælling om barske levevilkår og



afsavn, såvel i Island som i Canada. Fortællingen og brevene er
baseret på forfatterens forfædre. Vekselvirkningen mellem breve og

fortælling viger bogen ekstra liv.

Varm og usentimental skildring af Olaf Spillemands opvækst i
yderste armod på Island, og hans barske liv da han med kone og børn

emigrerer til Manitoba, Canada i 1800 tallets 2. halvdel.

”Både bogens personer og miljøer er beskrevet så de står lyslevende.
En rigtig god og læseværdig slægtsroman der skal læses i et roligt
tempo for at få den fulde nydelse.” Elsebeth Kristensen, Dansk

BiblioteksCenter

”Fra 1870´erne og årtierne frem udvandrede knap en fjerdedel af
Islands befolkning til Canada og USA. Så mange var der blevet ”til
overs”, som det hedder i Bödvar Gudmundssons slægtskrønike og
udvandrersaga ”Vindenes hjem” der i 1996 afsluttede med ”Livets
træ”, anden og sidste del. Nu foreligger begge bind også på dansk.
Bödvar Gudmundsson har med sin tobindsroman skabt et stort og
underholdende kæmpeværk, der kortlægger både det gamle liv i
Island og udvandrernes liv i Canada, overmåde detaljeret og rigt

udfoldet. Det er en islænding, der skriver – som i sagaerne opregnes
alle bånd og tråde bagud nøje.

Hver en sten vendes, hver en genstand, der passerer gennem den
vidtforgrenede slægt, får sin historie. Gudmundsson samler alle

brikkerne til en stærkt tilfredsstillende fortælling om overlevelse og
sammenhold. Og om de enorme lidelser, der indgår i at skifte land og
begynde et nyt liv fra bunden. Det var hårdere dengang, hvor intet
socialt sikkerhedsnet hjalp dem frem til det næste måltid. Men ingen

så i det mindste skævt til dem.” May Schack, Politiken.

Bödvar Gudmundsson er født i Island i 1939 og er uddannet
cand.mag. i islandsk sprog og litteratur fra Universitetet i Reykjavik.
Er i dag freelance forfatter med fast bopæl i Danmark. Deburterede i
1964 med en digtsamling og har siden skrevet skuespil, noveller og

romaner. Fik i 1996 den Islandske Litteraturpris for bøgerne
”Vindens hjem” og ”Livets træ”.
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