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Tidsstudiemanden Pär Thörn Hent PDF Forlaget skriver: Den svenske forfatter Pär Thörn udgav i 2008
romanen Tidsstudiemannen, der nu er oversat til dansk i oversættelse ved kritiker og oversætter Kamilla

Löfström.

Romanfiguren tidsstudiemanden er tjenestemand med den særlige opgave at effektivisere og rationalisere
indenfor den svenske industri i efterkrigstidsårene. Romanen følger tidsstudiemanden fra vugge til grav, de
tidlige erfaringer med tid og tidstagning i skolen, det første ur, som han får i syv års fødselsdagsgave, osv.
Beretningen udspiller sig ellers primært på en fabrik, hvor tidsstudiemanden får ansættelse efter en svært

selvsikker indledning på en jobansøgning: "Jeg er den som I har ledt efter. Den hvis egenskaber I end ikke har
formået at formulere." En selvsikkerhed og fremdrift hos romanfiguren, der matcher industriens fantastiske tro

på fremskridt, udvikling, international konkurrence og suverænitet, der står i skærende kontrast til vor
samtids postindustrielle afvikling og produktionsflugt.

Jeg får et stopur i hånden og jeg indleder det som i fremtiden vil vise sig at være mit endelige arbejdsliv. Min
sidste ansættelse. En identitet som først ophører ved livets afslutning. Det vil sige ved åndedrættets ophør.

Det vil sige ved blodets koagulering. Det vil sige ved døden. Det vil sige det sorte hul uden omfang.

Pär Thörn aktiverer gennem romanen emner som klassekamp, tidsøkonomi, udbytning og kapitallogik, i en
vedkommende beretning om lønmodtagerens vilkår. Gennem hvad der ligner arbejdsnotater og

dagbogsoptegnelser, holdt i en tør, registrerende og accelererende stil, gennemskriver Pär Thörn et stykke
alternativ industrihistorie, der uanset sit historiske afsæt virker stærkt foruroligende og præcis i en samtidig

situation, hvor netop kampen om tiden står på sit højeste.

Det tager bare en time, 23 minutter og 31 sekunder af dit liv at læse Tidsstudiemanden.

»Tidsstudiemannen, Pär Thörns bästa bok hittills och en riktigt bra roman, buren av en fantastisk tonträff, är
rolig som fan.«

- Petter Lindgren, Aftonbladet

»Thörn [gestaltar] genom sin gränsfallshumor en mycket, mycket sorglig historia om hur livets fundamentala
meningslöshet kan uppgraderas till stimulans och utmaning.«

- Aase Berg, Sydsvenskan

Pär Thörn (f. 1977) er forfatter og elektronisk muskier. Han har siden sin debut i 2002 arbejdet med et utal af
genrer; poesi, romaner, fragemnter, konceptuel poesi, tegneserier og billedbøger.

Kamilla Löfström (f. 1970) er oversætter, litteraturanmelder ved Information og medlem af blogkollektivet
Promenaden.
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