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Guldpigen Hanus Kamban Hent PDF Forlaget skriver: Guldpigen er 10 grotesker, 10 fortællinger fra en
anden, men dog ofte foruroligende bekendt verden. Denne færøske novellesamling blev indstillet til Nordisk

Råds litteraturpris 2012.

»Guldpigen kunne være skrevet overalt i denne postmoderne verden. For grundpræget i de 10 tekster er
eventyrligt, magisk og mytisk, i traditionen fra Poe, Blixen og Borges. Hvor den højlitterære bestræbelse
kulminerer - i en fremtidsnovelle, der minder om Ursula K. le Guin - strør han gavmildt om sig med

lyrikcitater fra T.S. Eliot, Yeats og Dylan Thomas. Kvinden i titelnovellen gennemgår en ´gotisk´ forvandling,
og i sin fangekælder opbevarer hun berømte mænd såsom Kaspar Hauser og Edmond Dantès!«

- Erik Skyum-Nielsen og Torben Brostrøm i Information

»Det var med forventning om måske at møde virkelighedens Færøerne, at jeg åbnede Hanus Kambans bog,
men der tog jeg fejl! Selv om han faktisk lægger ud med at beskrive en dreng, der tjærer et hus med græs på
taget, går der hurtigt magisk realisme og fantastik i den. Forfatteren fra det stolte klippesamfund i Atlanten

skriver ikke for hvem som helst, men udpeger en fremtid, der måske er tættere på, end vi tror. Kamban er med
garanti ikke noget for min svigermor.«

- Jes Stein Pedersen i Politiken

Hanus Kamban (f. 1942) har i årtier været en markant del af det færøske kulturliv som forfatter, essayist og
oversætter. Han udgav sin første novellesamling i 1980, har oversat bl.a. Shakespeare, Kafka, Joyce og
Graham Greene til færøsk, og han vakte i årene 1994-1997 stor interesse med sin tre bind store litterære
biografi om den færøske digter J.H.O. Djurhuus. Biografien blev udgivet på dansk i to bind i 2001. Den er

muligvis den bedste introduktion til dannelsen af en færøsk modernitet - national identitet, kultur og samfund
- som man kan læse på dansk.

Hanus Kamban modtog Færøernes kulturpris i 2004, og har siden 2007 modtaget Statens Kunstfonds
livsvarige ydelse.
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