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Med Tærskel debuterer Maja Lindberg 
Schwaner med en samling af syv noveller, alle 
skrevet i jeg-form, men drevet frem af forskel-
lige fortællerstemmer, logikker og tempera-
menter. I novellen I sofaen søger jeg-fortælle-
ren tilflugt fra nogle ukendte konsulenter i et 
forladt hus, og falder her igennem ryggen på en 
sofa og ned i et rum under den, hvor hun lang-
somt muterer til noget andet. I novellen I hen-
des øjnes lys går jeg-fortællerens tilsyneladende 
almindelige ægteskab med chokoladekiks og 
TV-aftener langsomt i stykker, hvorefter hun 
til sidst bliver til en statue på Amager Strand-
park. Novellerne finder alle sted i realistiske 
hverdagsrum, men indsætter elementer fra hor-
ror, sci-fi og fantasy, sådan at der inden for hver 
enkelt tekst sker gradvise glidninger fra det 
genkendelige til det sære og umulige. Debuten 
kan læses som spekulativ fiktion, og veksler 
stilsikkert mellem det alvorlige og det absurd 
humoristiske. 

 

Uddrag fra novellen ”I hendes øjnes lys”: 

”Det er vi blevet enige om, jeg og Valentina. 
Jalentina hedder vi. Jalentina er en stor kvinde 
for hun er fuld af kærlighed. Hun kommer fra 

bygd i det nordvestlige Norge, og hun kommer 
også fra Vissenbjerg. Der er en del som glem-
mer, og en del som husker. Det er delen fra 
Vissenbjerg der glemmer (jeg), og delen fra en 
bygd i det nordvestlige Norge der husker (Va-
lentina). Vores langsigtede mål er at der ikke 
skal eksistere glemsel i Jalentina, for så bliver 
Jalentina fremmed for sig selv. Glemslen skal 
fyldes, hullerne i fortællingen skal fyldes ud.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maja Lindberg Schwaner (f. 1990) er uddannet 

fra projektåret på Biskops Arnö Författarskola 

i 2017, er BA i litteraturvidenskab fra SDU og 

læser i øjeblikket en MFA på HDK-Valand. 

Hendes tekster er trykt i Hvedekorn, Karkass, 

Addenda, Kulturo og Monsieur Antipyrine. 

Schwaner arbejder også tværæstetisk med tekst 

og har skrevet tekster for radio og udstillinger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tærskel, novellesamling af Maja Lindberg Schwa-

ner, 160 sider, garnhæftet softcover med flapper, 

trykt ved Tallins Bogtrykkeri. Omslag ved Ulva 

Fang. 200 kr. i vejl. udsalgspris. ISBN: 978-87-

970549-9-4. Støttet af Statens Kunstfond. 

For yderligere information, forfatterinterview 

og andre henvendelser kan forlaget kontaktes 

på louise@aleatorik.dk Pressebilleder kan 

downloades på aleatorik.dk/taerskel 

 


