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Den populære sommerbyen holder litt lavere puls i høstmånedene, noe
mange setter pris på. Selv om tempoet er skrudd ned noen hakk er
tilbudene de samme; spennende butikker, gode spisesteder og ikke
minst – en mengde kulturtilbud.

GJØR ET GODT KJØP
– BESTILL INNEN 23. SEPTEMBER!

SKAGEN
– dansk idyll på sitt beste

4-stjerners Color Hotel Skagen
BÅT, BIL OG 1 NATT MED FROKOST

fra599,–
pr person i dobbeltrom. *
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Bøker
anmeldelse
Finn Stenstad

line nyborg:  
«Hund som ser ned»
Roman
Cappelen Damm 2019, 188 sider
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Med den nye romanen «Hund 
som ser ned» har Line Ny-
borg skrevet sin femte ro-
man. Jeg har fulgt forfatter-

skapet hennes siden debuten med «Bare 
mamma er Gud» fra 2010.

For meg er den nye romanen hennes 
beste til nå.

Vi møTer jeg-personen Siv, fraskilt 
kvinne tidlig i førtiårene som har flyttet 
fra Nord-Norge til Østlandet. Hun bor i 
en liten blokkleilighet utenfor byen 
sammen med tenåringssønnen Adam. 
Hun er ansatt i et utbyggingsselskap 
som tekst- og idéutformer.

Line Nyborg bygger opp plottet i ro-

manen til et tilsynelatende velkjent fa-
milie- og samlivsdrama, som lett kunne 
blitt stereotypt og forterpet. Fraskilt 
kvinne som møter to menn, den unge 
Even fra yogakurset og den fraskilte Erik 
med egne barn.

På Hjemmebane et ras av problemer 
med tenåringssønnen som faller ut på 
skolen, holder seg for det meste på gut-

terommet med dataspill, tverr og vanske-
lig. Det velkjente oppvekstdramaet. Og 
jeg-personen selv som mister festet og 
ikke vet hvilken vei hun skal velge i eget 
liv. Nytt samliv med en av de to mennene, 
eller bare ha et vennskap? Det handler om 
å strekke til, finne balanse og mening.

For meg løfter Line Nyborg den vel-
kjente historien til noe ekte og mer enn 
en litterær sjablong.

de dyPere, eksistensielle spørsmålene 
som dreier seg om ekthet, dybde i et for-
hold, å sette grenser er skildret med tro-
verdig realisme og psykologisk innsikt. 
Velbalansert og dekkende språk som 
gjør Sivs dilemmaer, utfordringer og 
valg til noe man tror på. 

I det hele en roman som avgjort fortje-
ner mange lesere.

Lines beste roman til nå

femTe roman: Line Nyborg har skrevet en roman som avgjort fortjener mange lesere, skriver vår anmelder.  foTo: Per gilding


