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Årene fra 1950 til 1970, "den gode tid", var dén klassiske økonomiske vækstperiode, som vi siden da mere og
mere anspændt har drømt om at gentage. I romanen Vækst opleves den gennem et stort persongalleri fra

mange forskellige miljøer og samfundslag, men sættes ikke mindst i relief af de tre kammerater, Simon, Otto
og Andreas, som ikke blot oplever vækstens velsignelser og forbandelser omkring sig, men også i deres
kroppe og psyker. Vækst er andet og mere end økonomi og forbrug: "Vi var ikke bare enkeltindivider, der

kunne være gode venner eller ej, vi var hver især del af samfundet og havde samfundet i os på vidt forskellige
måder, og den måde vi hang sammen med samfundet på, var tydeligt nok en trussel for de andre." 

Jeg læste Vækst,  det gik ud over nattesøvn og arbejdstiden . den er befriende morsom og medrivende, fyldt
med eksistentiel uro og kritiske vinkler på stort og småt. Vækst  er en farlig sag, tydeligvis med rødder i ældre
litteratur, en litterær kronik om tilblivelsen af det i dag så problematiske velfærdssamfund. Af bogen ser man,
hvis man skulle være for ung til selv at have oplevet det - det er også en af dens kvaliteter - at tilblivelsen

heller ikke var uproblematisk. Af hensyn til litteraturen og tidsdebatten må vi håbe at andre vil beskæftige sig
mere kvalificeret med denne store, usædvanlige bog, der ikke er fjern fortid, men snarere på høje tid!  - Heinz

Behncke i Berlingske

De tre bind har tidligere været udgivet som to selvstændige værker: Odensefortælling (1987, 2005) og Vækst
(2003)
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Årene fra 1950 til 1970, "den gode tid", var dén klassiske
økonomiske vækstperiode, som vi siden da mere og mere anspændt
har drømt om at gentage. I romanen Vækst opleves den gennem et
stort persongalleri fra mange forskellige miljøer og samfundslag,

men sættes ikke mindst i relief af de tre kammerater, Simon, Otto og
Andreas, som ikke blot oplever vækstens velsignelser og

forbandelser omkring sig, men også i deres kroppe og psyker. Vækst
er andet og mere end økonomi og forbrug: "Vi var ikke bare

enkeltindivider, der kunne være gode venner eller ej, vi var hver især
del af samfundet og havde samfundet i os på vidt forskellige måder,
og den måde vi hang sammen med samfundet på, var tydeligt nok en

trussel for de andre." 

Jeg læste Vækst,  det gik ud over nattesøvn og arbejdstiden . den er
befriende morsom og medrivende, fyldt med eksistentiel uro og

kritiske vinkler på stort og småt. Vækst  er en farlig sag, tydeligvis
med rødder i ældre litteratur, en litterær kronik om tilblivelsen af det
i dag så problematiske velfærdssamfund. Af bogen ser man, hvis man
skulle være for ung til selv at have oplevet det - det er også en af



dens kvaliteter - at tilblivelsen heller ikke var uproblematisk. Af
hensyn til litteraturen og tidsdebatten må vi håbe at andre vil

beskæftige sig mere kvalificeret med denne store, usædvanlige bog,
der ikke er fjern fortid, men snarere på høje tid!  - Heinz Behncke i
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