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Sangfuglen af Jan Roar Leikvoll – udkommer 15. maj. 

Handlingen i Sangfuglen foregår i en by, befolket af kvinder og forbudt for mænd. Jakoba vokser 
op forklædt som pige, beskyttet af mor og tante. Nu hvor han er i færd med at blive en ung mand, 
bliver hemmeligheden vanskeligere at holde skjult. Og da tante pludselig dør, træder Jakoba ud af 
den trygge tilværelse: Han er i livsfare i sin egen by. Samtidig truer og lokker mændenes brøl fra 
skoven uden for byen. Han forelsker sig i den smukke tjenestepige Tikva, og står foran at 
afgørende valg. Hans smukke sangstemme kan redde ham, men hvis han bliver sanger, vil han da 
miste Tikva for altid?   

Jan Roar Leikvoll 

Jan Roar Leikvoll (f. 1974 i Bergen) døde 1. august 2014, efter at have udgivet blot fire bøger. 
Ved sin død havde anmelderne nået at placere ham blandt de mest interessante og unikke 
stemmer i norsk litteratur. Kendetegnende for denne stemme er en vedvarende, eksistentiel 
undersøgelse af det at være menneske. Leikvoll fik som helt ung en tumor i hjernen, hvilket 
betød, at han kom til at tilbringe lange perioder i en hospitalsseng. I mange år levede han i 
bedste velgående, men fremkomsten af endnu en tumor i 2007 fik ham til, på ganske få uger, 
isoleret i et værelse, at skrive sin debutroman Eit Vintereventyr, som foregår i en koncentra-
tionslejr. I sine to efterfølgende bøger, Bovara og Fiolina, er det også angsten, han udforsker i 
stærke og dystre fortællinger, som dog også er smukke og poetiske, ikke mindst på grund af 
hans sproglige tone. Hans sidste bog, Sangfuglen, er blevet kaldt den lyseste af hans værker. 

Et af Leikvolls største ønsker var at blive læst uden for Norge. Da han døde i sommer, var vi 
næsten færdige med at læse Sangfuglen, og den var så god, at vi egentlig havde besluttet at 
udgive ham, men vi erhvervede først de danske rettigheder nogle dage senere. Han nåede 
derfor ikke at blive fortalt, at vi ville udgive den i Danmark. 
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