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Venskab	  i	  krigens	  skygge	  
	  
	  
Med	  romanen	  Fire	  soldater	  følger	  det	  nyetablerede	  forlag	  Etcetera	  op	  på	  forårets	  første	  
udgivelse	  med	  endnu	  en	  fransk	  prisvinder.	  En	  stærk	  fortælling	  om	  venskabet	  mellem	  
fire	  soldater	  fra	  Den	  Røde	  Hær	  i	  efterdønningerne	  af	  1.	  verdenskrig.	  
	  

	  
Fire	  soldater	  er	  historien	  om	  soldaterne	  Benia,	  Pavel,	  Kyabin	  og	  Sifra,	  
som	  finder	  sammen	  i	  kampen	  mod	  vinterkulden,	  sulten	  og	  ventetiden	  
inden	  næste	  angreb.	  De	  befinder	  sig	  et	  sted	  i	  Østeuropa	  lige	  efter	  1.	  
verdenskrig,	  men	  hverken	  tid	  eller	  sted	  er	  præcist	  angivet,	  og	  det	  er	  
heller	  ikke	  det,	  der	  er	  det	  vigtige	  i	  denne	  roman.	  Det	  er	  de	  helt	  nære	  ting	  
–	  terningspillene	  om	  den	  sparsomme	  tobak,	  friheden	  i	  at	  kunne	  søge	  
tilflugt	  nogle	  timer	  ved	  bredden	  af	  et	  mosehul,	  de	  venskabelige	  drillerier,	  
de	  natlige	  mareridt.	  	  
	  
Det	  er	  Benia,	  som	  mange	  år	  senere	  ser	  tilbage	  og	  fortæller	  deres	  fælles	  
historie;	  om	  lejrlivet,	  om	  jagten	  på	  mad,	  og	  om	  den	  unge	  rekrut	  Evdokim,	  

som	  de	  en	  dag	  modvilligt	  får	  ansvaret	  for,	  mens	  rygterne	  om	  et	  snarligt	  opbrud	  begynder	  at	  
lyde.	  
	  
Med	  sin	  nære	  fortælling	  skaber	  Mingarelli	  en	  stærk	  kontrast	  til	  krigens	  rædsler,	  der	  ligger	  
som	  en	  mørk,	  uudtalt	  skygge	  i	  baggrunden.	  Dermed	  bliver	  det	  ikke	  kun	  en	  roman	  om	  venskab,	  
men	  også	  en	  afsøgning	  af,	  hvad	  man	  vælger	  at	  fortælle	  og	  ikke	  fortælle	  –	  hvilken	  ramme	  man	  
lægger	  ned	  over	  virkeligheden.	  
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Hubert	  Mingarelli	  (f.	  1956)	  debuterede	  i	  1989	  og	  har	  siden	  skrevet	  ca.	  tyve	  novellesamlinger,	  
voksen-‐	  og	  ungdomsromaner,	  flere	  af	  dem	  prisbelønnede.	  En	  af	  dem	  er	  Fire	  soldater,	  som	  blev	  tildelt	  
Prix	  Médicis,	  den	  mest	  ”litterære”	  af	  de	  store	  franske	  litteraturpriser.	  Hans	  populære	  roman	  kan	  nu	  
endelig	  læses	  på	  dansk.	  
	  
Om	  forlaget	  	  
Etcetera	  er	  et	  nicheforlag	  for	  ny	  fransk	  litteratur	  i	  dansk	  oversættelse,	  etableret	  i	  2013.	  Om	  forlagets	  
første	  udgivelse,	  Carrara	  af	  Célia	  Houdart,	  skrev	  Jyllands-‐Posten	  (27.5.13):	  	  

”Med	  den	  lille	  vævre	  roman	  ”Carrara”	  tripper	  det	  nye	  forlag	  Etcetera	  graciøst	  ind	  på	  bogscenen.”	  
Kontakt	  os	  for	  nærmere	  info	  om	  denne	  og	  kommende	  udgivelser.	  
	  


