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Historien om fru Berg Ingvild H. Rishøi Hent PDF Historien om fru Berg er en samling af fem noveller, der
bl.a. handler om at få sin første elskerinde, om at være synsk og se tegn og om at opdage, at man ligner Janis
Joplin. Novellerne handler også om skæbnetro, sankthansorme og kortspil. Og om at elske en hamster, som

hedder fru Berg.

"Der er intet buldrende over Ingvild H. Rishøis norske novellekunst. Så meget desto mere forskrækket bliver
man undervejs. … Hendes evne til at skrive følelser frem, hvis kompleksitet fanges af barnets skarpe sanser,

men uden de voksnes analytiske begrebsapparat, er formidabel." – Lise Garsdal, Politiken, ♥♥♥♥♥

"Hun har tidligere skrevet børnebøger, men er heller ikke til at komme udenom som voksenforfatter, fordi
kombinationen af psykologisk indsigt og sprogbeherskelse gør hende til en suveræn fortæller. Man får
personerne i Historien om fru Berg under huden, selv om stemmeføringen er lavmælt. Eller måske netop

derfor." – Birthe Weiss, Weekendavisen

"Norske Ingvild H. Rishøi skriver stramt, smukt og vemodigt om de bånd, vi forsøger at knytte til hinanden –
eller til en hamster ... Hos Rishøi får både voksne og børn troværdige stemmer, og novellerne er en pryd for
novellekunsten ... Det er sjældent, Rishøi overforklarer eller overdramatiserer sit stof. Hun er nemlig en

bemærkelsesværdigt god forfatter. På sin egen diskrete facon." – Jeppe Krogsgaard Christensen, Berlingske,
*****

"Der er masser af talent og sensitiv sprogholdning hos norske Ingvild H. Rishøi, der i sin nye roman går uden
om fortællingens alfarvej ad stier gennem formørkelsens sindstilstande og kvindeligt farvede, intuitive viden

om fortabelse." – Torben Brostrøm, Information

"Der er et forbavsende forhold mellem nordmanden Ingvild H. Rishøis ringe alder og den både litterære og
menneskelige tyngde i hendes noveller. Tag nu nummer to i denne hendes anden samling: Fra side 31 til side
41 afvikler hun med de enkleste virkemidler noget, der snildt kunne have været en stor roman om et langt liv.
… Det lyder måske dystert alt sammen, men fordi Rishøis litterære greb om tingene er så enkelt og graciøst,
besidder hendes noveller en slags indre lys. De er fulde af glæde, også når det hele går i sort og lort." – Jon

Helt Haarder, Jyllands-Posten, *****
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handler om at få sin første elskerinde, om at være synsk og se tegn
og om at opdage, at man ligner Janis Joplin. Novellerne handler også

om skæbnetro, sankthansorme og kortspil. Og om at elske en
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"Der er intet buldrende over Ingvild H. Rishøis norske novellekunst.
Så meget desto mere forskrækket bliver man undervejs. … Hendes
evne til at skrive følelser frem, hvis kompleksitet fanges af barnets
skarpe sanser, men uden de voksnes analytiske begrebsapparat, er



formidabel." – Lise Garsdal, Politiken, ♥♥♥♥♥

"Hun har tidligere skrevet børnebøger, men er heller ikke til at
komme udenom som voksenforfatter, fordi kombinationen af

psykologisk indsigt og sprogbeherskelse gør hende til en suveræn
fortæller. Man får personerne i Historien om fru Berg under huden,
selv om stemmeføringen er lavmælt. Eller måske netop derfor." –

Birthe Weiss, Weekendavisen

"Norske Ingvild H. Rishøi skriver stramt, smukt og vemodigt om de
bånd, vi forsøger at knytte til hinanden – eller til en hamster ... Hos
Rishøi får både voksne og børn troværdige stemmer, og novellerne er
en pryd for novellekunsten ... Det er sjældent, Rishøi overforklarer
eller overdramatiserer sit stof. Hun er nemlig en bemærkelsesværdigt

god forfatter. På sin egen diskrete facon." – Jeppe Krogsgaard
Christensen, Berlingske, *****

"Der er masser af talent og sensitiv sprogholdning hos norske Ingvild
H. Rishøi, der i sin nye roman går uden om fortællingens alfarvej ad
stier gennem formørkelsens sindstilstande og kvindeligt farvede,
intuitive viden om fortabelse." – Torben Brostrøm, Information

"Der er et forbavsende forhold mellem nordmanden Ingvild H.
Rishøis ringe alder og den både litterære og menneskelige tyngde i
hendes noveller. Tag nu nummer to i denne hendes anden samling:
Fra side 31 til side 41 afvikler hun med de enkleste virkemidler

noget, der snildt kunne have været en stor roman om et langt liv. …
Det lyder måske dystert alt sammen, men fordi Rishøis litterære greb
om tingene er så enkelt og graciøst, besidder hendes noveller en slags
indre lys. De er fulde af glæde, også når det hele går i sort og lort." –

Jon Helt Haarder, Jyllands-Posten, *****
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