
 

Et blik på Hvor der er fugle af Maren Uthaug 

Der er ingen tvivl om. at Maren Uthaug skriver lækkert. I kender hende sikkert 

allerede fra hendes blog marensblog.dk og fra hendes tegninger, som kommer 

på Politiken. 

 

Maren Uthaug er indgrebet af et integreret norden, da hun er halvt samisk og 

halvt norsk, men nu bor i København. Hun må om nogen kende til forskelle 

og ligheder mellem vores nordiske liv adskilt af landegrænser. 

Hendes debut Og sådan blev det (2013) handlede netop om en ung pige, som 

kommer til Danmark og så skal finde ud af, hvordan man fungerer i her. En 

ikke helt let opgave, slet ikke når man også er ung. 

Hvorfor skal du så også læse hendes nye bog Hvor der er fugle?  

 



 

 

 

Jeg synes Linda fra blogsbjerg.dk siger det så smukt: ”Så jeg vil bare gerne 

hæve glasset for Maren og sige: Hold kæft, hvor er du dygtig! Den her bog er 

fantastisk. Historien, beskrivelserne af tiden og de geografiske steder, måden, 

karaktererne langsomt væves for øjnene af os på, og aldrig - aldrig - bliver 

flade, er lige til at gå på røven af benovelse over. ”  

Med sådan en lovprisning kan man da ikke andet end have lyst til at læse den 

her bog, som starter i 1920’erne.  

                   

Hvad handler den så om?  

Johan, som er nordmand, er grundet sin mor nødt til at gifte sig med Marie. 

Han er egentlig forelsket i Hannah, men sådan skulle det ikke gå. Sammen 

flytter Johan og Marie til et fyrtårn, hvor deres to børn vokser op. Marie lugter 

og Johan føler hans liv er forspildt. Sønnen tror, han er en kalv, og datteren har 

en usund interesse i mænd. Alt sammen centreret ved den lille klippe, hvor 

fyrtårnet står, og flækken et par havmil derfra.  

Det er et familiedrama, i tre syn, og gennem disse tre forskellige syn viser det 

sig, at intet er, som man tror. Det er netop skiftet i perspektivet, der gør denne 

slægtsroman anderledes fra, hvad du før har oplevet og giver en hel ny 

dimension til dramaet. Er der bl.a overhovedet tale om incest, eller er det bare 

en løgnagtig fortæller? Du bliver forvirret, fortabt og forundret gennem 

læsningen af denne velkonstruerede bog. 

Folk har svært ved at glemme bogen når den er læst, hvilket jeg synes tegner 

godt. Bogen får den varmeste anbefaling herfra. 

Desuden gæster hun Frederikshavn Bibliotek d. 21. september 19:30 til 

livetegning. Det skal I ikke snyde jer selv for. 


