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Mary Madsen i Horsens 

har det med at holde af 
mennesker. Og skrive om 
dem. Det har manifesteret 
sig i flere bøger og novel-
ler, og det har hun høstet 
fine priser på. Det er ung-
domstemaet, der beskæfti-
ger hende.

I 1979 blev hun præmieret 
for bogen »Mit navn er Siv«, 
som Forlaget Forum havde 
udskrevet. Fire år senere 
vandt hun førsteprisen i For-
laget Unitas' konkurrence 
med bogen »Ingen skal have 
ondt af mig». Hun er blevet 
præmieret to gange i novelle-
sammenhæng for radioen, og 
vandt førsteprisen i en kon-
kurrence i »Politiken«.
Noget på hjerte

Det har utvivlsomt virket 
ansporende på hende - også 
fordi hun har noget på hjertet 
og forstår at skrive i et jævnt, 
rent sprog, som er meget di-
rekte. For et par år siden ud-
kom ungdomsromanen »Så-
dan som du er« om pigen Lin-
da. Nu har Gyldendals Forlag 
udgivet en fortsættelse heraf: 
»Hvorfor, Linda», og det er

 

sket i et oplag på 2.200 eksem-
plarer. Selv siger Mary Mad-
sen, at det »kun er en lille 
ting«.

Men det betyder i hvert fald 
for læseren ikke, at den er »in-
genting«. Bogen fortæller om 
Linda og hendes venner, om 
nogle misforståelser, om savn, 
tvivl og endelig forståelse for, 
at ikke alle kan tænke og

Forfatteren Mary Madsen, 
Horsens, har udgivet sin 
niende roman.

handle ens. Hovedpersonen 
Linda er indfanget af alt dette. 
Hun er et meget selvstændigt, 
men alligevel usikkert væsen. 
Det præger hende selv og hen-
des omgivelser.
Bøger skrevet 
med varme

Mary Madsen skildrer alt 
dette med den varme, der har 
præget alle hendes bøger (9 i 
alt). For så vidt kan man sige, 
at Linda bliver en slags ekspo-
nent for mange søgende unge, 
og som sådan kan bogen fun-
gere som en håndsrækning. 
Ikke mindst fordi den slutter 
med, at man tror på den jub-
lende glæde, der ligger i Tho-
mas ord: »Linda er kommet 
hjem«. De sidste ord i »Hvor-
for, Linda«. (P.N.)
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