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Dobbelt jubilæumsroman fra Svend Åge Madsen
På 40-årsdagen for Svend Åge Madsens romandebut i 1963 udkommer ny
dobbeltroman på Forlaget Bindslev.
Igennem fire årtier har Svend Åge Madsen tryllebundet sine læsere med
fantasifuldt konstruerede plots og et myldrende persongalleri, der formentlig er
blandt de mest mangfoldige i verdenslitteraturen. I forfatterens nye dobbeltroman ”De gode mennesker i Århus / Læselysten” blandes farce og samfundskritik med labyrintisk vid og humor, og garvede Madsen-læsere vil finde nye
tråde og sammenhænge i det omfattende net af personsammenfald, der forbinder
forfatterens mange romaner, noveller og skuespil.
Den første af de to fortællinger, der udgør Svend Åge Madsens
dobbeltroman, er nyskrevet. Kortromanen ”Læselysten” er en meget omarbejdet
og udvidet version af en føljeton, der i 1990 blev bragt i Weekend Avisen.
Begge historier fabulerer over fantasiens og læsningens vekselvirkning med
virkeligheden – et tema, der går igen i hele Svend Åge Madsens forfatterskab.
Udgivelsesdatoen er den samme som for Svend Åge Madsens romandebut i
1963, og ”De gode mennesker i Århus / Læselysten” markerer dermed 40årsjubilæet for en af landets mest produktive, originale og læste forfattere.
Der er ikke tale om et dramatisk forlagsskift, når Svend Åge Madsen udgiver
sin nye dobbeltroman på Forlaget Bindslev. Forfatteren fattede ganske enkelt
sympati for det nystartede forlag og indvilligede i at lade sin jubilæumsroman
udkomme her.
Forlaget Bindslev er etableret i efteråret 2002 og havde øjeblikkelig
lynsucces med Noam Chomskys kontroversielle debatbog ”11. September”.
Udgivelsen blev fulgt op med tidligere FN-våbeninspektør Scott Ritters
topaktuelle ”Krig mod Irak?”, og serien af politiske debatbøger fortsætter i
foråret 2003 med endnu en udgivelse af Noam Chomsky.
I slutningen af marts 2003 udgiver Forlaget Bindslev et aldrig tidligere
oversat hovedværk i amerikansk romanlitteratur.
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