"Slående smuk roman om norsk seriemorder." - Dagbladet
Victoria Kielland: Mine mænd
Roman
Det norske talent Victoria Kiellands kritikerroste Mine mænd er en poetisk og fængslende roman
om tjenestepigen Brynhild, som rejste fra Norge til USA i slutningen af 1800-tallet og endte som
Belle Gunness, Amerikas første kvindelige seriemorder. Victoria Kielland er netop blevet tildelt
den prestigefulde litteraturpris Doblougprisen 2022, som uddeles af Det Svenske Akademi.
Tjenestepigen Brynhild emigrerer i slutningen af 1800-tallet fra Norge til USA, gifter sig og bliver til
Bella Sørensen, gifter sig igen og bliver til Belle Gunness fra La Porte, Indiana. Efter sin død bliver
hun kendt som Amerikas første kvindelige seriemorder.
Dette er historien om en ødelagt kvinde, der altid længes. Om at rejse til verdens ende, om
skuffelser og afgrunde, om ikke at miste sig selv, om hvem der må leve og hvem der må dø: De der
elsker med hele deres væsen, vil aldrig overleve kærligheden.
Mine mænd er en litterær fantasi, frit inspireret af faktiske hændelser.
"En af de bedste yngre forfattere, vi har." - Morgenbladet
"Guddommelig … Victoria Kiellands roman om seriemorderen Belle Gunness
giver os sanseskildringer uden sidestykke i norsk samtidslitteratur." - Stavanger Aftenblad
"Ingen skriver som Victoria Kielland: som en Virginia Woolf, der har forlæst sig på
teenagemagasiner, på jagt efter et sprog for kærlighedens afgrunde." Klassekampen
"Et særpræget talent … Den mest originale stemme i sin generation, fuld af rå sanselighed og en
blodbankende ekspressivitet." - Juryen ved tildelingen af Doblougprisen 2022
Victoria Kielland (f. 1985) er en norsk forfatter. Hun debuterede i 2013 med novellesamlingen I
lyngen. Hendes gennembrudsroman, Mine mænd, udkommer i 13 lande og blev ved udgivelsen i
Norge nomineret til flere litterære priser. For sit forfatterskab blev hun i 2021 tildelt Stig
Sæterbakkens Mindelegat og siden Doblougprisen 2022 – Det Svenske Akademis prestigefulde pris
til fremme af norsk og svensk skønlitteratur.
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