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Det nye hav Martin Bastkjær Hent PDF Forlaget skriver: Martin Bastkjær er en ny stærk stemme i dansk
litteratur. Det nye hav er hans første roman. Den handler om en ung mand, der længes efter at være alene, i

den forstand at han ønsker sig fritaget for at blive set, fritaget for at skulle posere. I et indirekte opgør med se-
mig-kulturen i de sociale mediers tidsalder afsøger jegfortælleren forskellige muligheder for at vende ryggen
til de andres evigt tilstedeværende blikke. Bogen rummer essayistiske passager, inspireret af W. G. Sebald,
hvor fortælleren f.eks. reflekterer over maleren Vilhelm Hammershøis bortvendte kvindefigurer og over,
hvordan begrebet om privatliv blev forandret, da det blev almindeligt at bo i lejlighed. I løbet af romanen
stikker fortælleren af fra sin kæreste og rejser til Island, hvor han bevæger sig længere og længere ud i den
vilde natur, væk fra de besværlige menneskelige fællesskaber. Bogens spor og motiver fletter sig elegant ind
og ud af hinanden, og tilsammen udgør de en smuk og melankolsk skildring af et introvert menneskes kamp

med det grundvilkår, at vi altid er forankret i en socialitet, at det er umuligt at være helt alene.
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