
Vinder af Sveriges store litteraturpris, Augustprisen 2022 

 

Ia Genberg: Detaljerne 

Roman 

Den svenske forfatter Ia Genberg leverer med Detaljerne en stilistisk træfsikker roman, som 

med stor indlevelsesevne, humoristisk sans og psykologisk skarpsindighed beskriver de 

relationer, som engang betød alt. Romanen vandt den store svenske litteraturpris, Augustprisen 

2022, og er solgt til udgivelse i 23 lande. 

 

En kvinde ligger i sengen med feber, da en håndfuld mennesker fra hendes fortid pludselig står 

krystalklart frem for hende. En ekskæreste som nu er en berømt tvvært, en veninde der forsvandt 

sporløst fra den ene dag til den anden, et kærlighedsforhold uden nogen fremtid. I feberens 

spændte tilstand tænker hun tilbage på alle de møder og tilfældigheder, der udgør et liv. 

 

Detaljerne er en roman i fire distinkte dele, der bevæger sig fra 1990’ernes Stockholm til 

København og Irland. Det er en på én gang vemodig og livsbekræftende roman om en tabt tid og 

om håb for fremtiden. Hvad er den perfekte nytårskjole på den store aften for årtusindskiftet? Kan 

en elsket person virkelig forsvinde? Og hvad skete der egentlig med alle de flygtige relationer, der 

dengang betød alt? 

 

"Jeg læste Detaljerne i ét sug, og alle som har en ven, de savner, bør gøre det samme. Detaljerne 

er en perle – det er de forsvundne og glemte venskabers bog." - Thomas Korsgaard 

 

"Detaljerne af Ia Genberg er et mesterværk. Den er så smukt bygget op, at det tager pusten fra 

mig." - Sveriges Radio, P1 

 

"Sjov, intelligent, stilistisk skarp … Med Ia Genbergs særlige blik for detaljer, som afslører følelser, 

opstår en roman, som hamrer og slår." - Dagens Nyheter 

 

"Hvert portræt danner et lyrisk leksikon, der omfatter hele menneskelivet … Når den sidste side er 

vendt, føler jeg dyb sorg over at skulle forlade denne teksts lyslevende verden." - Aftonbladet, 

Sverige 

 

"Årets bog." - DI Weekend 

 

"En mere fantasifuld, egensindig og stilistisk sikker forfatter skal man lede længe efter." - Vi läser 

 

"I den præcise fornemmelse for de små detaljer bliver en hel verden levende." - Augustpris-juryen 

 



Ia Genberg (f. 1967) er en svensk forfatter. Hun er oprindelig uddannet journalist og debuterede 

som skønlitterær forfatter i 2013. Hendes seneste roman, Detaljerne, har fået en overvældende 

flot modtagelse og gik direkte ind på såvel bestsellerlisten som kritikerlisten 
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