
Dette er Torben Sangilds gnidrede, håndskrevne register til Trude Marsteins Weekend (dansk oversættelse af 
Gjøre godt).  
 
Jeg lægger dette ud på nettet til fri afbenyttelse for dem, der kan bruge det til noget.  Jeg vil dog gerne 
krediteres, hvis det bliver brugt som redskab til analyser eller publikationer eller på anden vis. 
 
Hvorfor har jeg siddet og brugt tid på det her? Fordi jeg ikke kunne lade være. Når jeg læser en roman med 
et stort persongalleri, bryder jeg mig ikke om at jeg konstant glemmer hvem de forskellige personer er, og 
derfor laver jeg som regel sådanne noter omme foran i bogen. Denne bog har er rekordstort persongalleri, og 
de fleste personer optræder flere gange med adskillige siders mellemrum, nogle gange i vidt forskellige 
sammenhænge. For at få det fulde udbytte af min læsning, noterede jeg møjsommeligt forekomster af 
(vistnok) alle personerne. Og det gav en dimension til bogen, som jeg ikke ville have haft, hvis jeg bare læste 
løs uden at kunne følge personerne på tværs af tid og rum.  
 
Om det var al arbejdet værd? Sådan kan man ikke vurdere litteratur. Men det er en fantastisk bog, og kun 
derfor formåede jeg stædigt at blive ved. Personerne er alt for interessante og godt skrevne til blot at være et 
uoverskueligt mylder af navne. 
 
Det er helt vildt nørdet, men det er bogen som konstruktion også. Dens eneste mangel er netop et register 
eller diagram over alle personer. Forfatteren har (og det kan jeg godt bebrejde hende) stillet læseren over for 
to muligheder: Ikke at kunne følge med i persongalleriet eller også at gøre et stort bogholderiarbejde. Jeg 
kender ikke til andre som har valgt den sidste løsning. 
 
Jeg skal beklage at mit register ikke er så letlæseligt, men det er som sagt en scanning af mine håndskrevne 
noter, henvendt til mig selv. Der står sidetal efterfulgt af ’f’ eller ’ff’, hvis de fortsætter. 124ff betyder at 
personen optræder på side 124 og mindst to sider derefter. ’Jeg124ff’ betyder at personen er jeg-fortæller på 
de givne sider. Jeg har endvidere indikeret de vigtigste familie- og parforholds-relationer.  Personerne er 
noteret cirka i den rækkefølge de optræder første gang. 
 
Endvidere har jeg noteret at s. 5-256 finder sted søndag 8. juli 2007, mens s. 257-479 finder sted dagen før. 
Bemærk at romanen oprindeligt er udkommet i 2006, altså året før. 
 
Jeg kan kontaktes på torbensangild [snabel-a] gmail.com 
 
Vh 
Torben Sangild 
Kulturforsker, freelanceskribent, kritiker 
www.torbensangild.dk 
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