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Arv og miljø Vigdis Hjorth Hent PDF Da Vigdis Hjorths Arv og miljø udkom i efteråret 2016 i Norge,
medførte den en heftig debat om, hvor tæt litteraturen kan og må gå på virkeligheden. Bogen om et ellers
tilforladeligt arveopgør har solgt over 100.000 eksemplarer, vundet Bokhandlerprisen og Kritikerprisen i

Norge og er nu nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris.

Debatten i Norge tog udgangspunkt i de tilsyneladende meget nære forbindelser mellem Vigdis Hjorths egne
familieforhold og bogens fiktive karakterer.

Arv og miljø begynder med et arveopgør mellem fire voksne søskende. Forældrene har besluttet, at de to
yngste søstre, Astrid og Åsa, skal arve familiens to sommerhytter, mens broren Bård og den ældste søster,
historiens fortæller Bergjlot, skal kompenseres økonomisk. Et barndomssted, som alle fire børn ellers har et
forhold til. Det viser sig, at hyttevurderingerne, der ligger til grund for fordelingen af arven, er langt under
markedsværdien. Dér starter arvestriden, som afdækker Bergjlots personlige beretning om farens overgreb,

hvorfor hun brød med familien 23 år tidligere.

Som et indlæg i debatten har Vigdis Hjorth udtalt: "Jeg er blevet beskyldt for at hente for meget fra mit eget
liv. Men jeg vil sige, måske en smule hovmodig: Det kan godt ske, jeg indimellem har haft dårlig

samvittighed. Det indrømmer jeg. Men forfatterskabet har det ikke."
Og sådan formår Vigdis Hjorth at gøre sin roman højaktuel som en nådesløs og glasklar dissekering af

familien og de mekanismer, der binder os sammen. Hjorth skriver i en klar, men subtil prosa, der til tider er
bedragerisk banal - for lige pludselig at nå helt ind til kernen og give læseren en ny forståelse.

Vigdis Hjorths Arv og miljø er en uafrystelig og brutal roman om familiens inderste væsen, om hvad det vil
sige at fortælle og tie, anklage og tilgive. I sidste ende er Arv og miljø en bog, der berører alle, der har haft en

barndom og en familie.

VIGDIS HJORTH, f. 1959, voksede op i Oslo og har boet i København, Bergen, Schweiz og Frankrig. Hun er
en af Norges mest anerkendte forfattere og har vundet et utal af priser. Arv og miljø er hendes store

gennembrud.
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