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Det må have været i eftersommeren 1985. Jeg 

sad ved et bord i Kongens Have i København 

sammen med Knud Holten. Vi var begge til 

Gyldendals årlige børnebogspræsentation, og 

på et tidspunkt bøjede Knud Holten sig frem, 

nikkede mod en mand, som sad til højre for 

ham og sagde: Ham skal du læse. Han hedder 

Louis Jensen. Det har jeg så gjort lige siden.

Nu sidder vi tre – næsten 33 år senere – i 

teatret Zeppelins lokaler efter at have overvæ-

ret forpremieren på stykket Drengen der !k 

en hunds hjerte, som er skabt over Louis Jen-

sens bog af samme navn, (forestillingen kan 

ses indtil 23. marts.)

De ligner sig selv de to. Knud Holten har 

altid været mager og skarp – også i replikken. 

Louis Jensen er mere rundhovedet.

Lige nu er han ved at fortælle skuespil-

lerne, at han synes, de har grebet hovedper-

sonen helt forkert an. Men han gør det på 

en måde, så det ikke bli’r opfattet som kritik. 

Sådan er han.

Tiden derefter

Set udefra har Louis Jensen haft medvind på 

fantasiens cykelsti. Knud Holten har sat tem-

poet ned. Efter Kongens Have er vel egentlig 

kun udkommet tre bind af den løfterige serie 

om Alex på eventyr samt den store roman for 

voksne med den de!nitive titel Der var en-

gang.

Mon ikke begge d’herrer eventyrfortællere 

alligevel vil sige, at det er gået, som det er 

gået, og det er godt? Sådan er de!

Der er næppe tal på de bøger, som Louis 

Jensen har skrevet, siden han satte det første 

stykke papir i maskinen. Og alligevel skriver 

han den samme historie igen og igen.

Den hedder Snedronningen, og al Ander-

sens smerte og vemod og ur-kraft (og kær-

lighed) i netop dette eventyr lever videre i 

Jensens mange skriverier. Han ER H.C. Ander-

sen anno nu. Med et strøg af Jung og Johnny 

Cash.

Mest original og enestående er Louis Jen-

sen i de !rkantede historier-projektet, som 

blev afsluttet efter 25 år og elleve bind med 

nummer 1001 i efteråret 2016, og som spæn-

der over en verden i total forandring. Fra Mu-

rens fald til Aleppos fald.

Et hovedværk i dansk litteratur. Lige siden 

har jeg tænkt på, hvordan det er at afslutte 

sådan et (foreløbigt) livsværk. Hvad lavede fa-

rao Keops den dag, hans pyramide stod fær-

dig? Tager man bare en slapper? Hvad siger 

han selv? Altså ikke Keops, men Louis Jensen: 

Gaver undervejs

- Du sørger mig, om jeg er træt?

• Ja.

- Nej, jeg er hverken træt eller mat, og det 

mærkelige er, at jeg oplevede egentlig ikke, at 

Færdigt arbejde –
Hvad følte Louis Jensen, da hans bygningsværk af 1001 !rkanter stod færdigt?

Af Steffen Larsen

Med den allersidste histo-

rie, nummer 1001, i bind 

nummer 11 med !rkan-

tede historier, Der er ingen 

ende. Altid en ny historie, 

afsluttes Louis Jensens 

store livsværk med bare 

denne ene historie.
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afslutningen var noget særligt. Jeg oplevede, 

at det var slut, og jeg var glad for, at det var 

lavet.

• Jamen, kommer der ikke en !rkant dum-

pende engang imellem? 

- Jo. Når der dukker en !rkant op – men 

de kommer sjældnere og sjældnere nu – så 

svarer jeg – for !rkanten kommer jo inde i ho-

vedet: For sent! Du skulle være kommet for et 

års tid siden.

- Når jeg ikke føler et tomrum, er det nok, 

fordi jeg har det sådan med mit arbejde, at 

når jeg har afsluttet det ene, går jeg i gang 

med det andet.

• Men du har jo været 25 år om det, nogle 

gange kunne man tænke: Når han det?

- Ja, sådan har jeg også selv haft det. Men 

på den anden side, hvis jeg ikke nåede det, 

så gjorde det ikke noget. Det er jo sådan, at 

de uafsluttede værker, ofte er de mest spæn-

dende.

- Så når det blev afsluttet, er det måske, 

fordi jeg aldrig var opsat på, at det skulle af-

sluttes. Jeg skrev en !rkant, når den kom. Og 

kom den ikke, var det også ok.

- Jeg arbejder jo hele tiden med et andet 

projekt – en roman eller en novelle eller et 

foredrag. Det er mit arbejde som forfatter. De 

!rkantede historier var gaver, som kom un-

dervejs.

Sorteret efter principper

• Sådan blop? 

- Ja, og så blev de lagt ned i bunken til de 

andre.

• Der må være en del, som ikke kom med?

- Ja, når jeg gik i gang med en ny bog, 

havde jeg for det meste en 115-120 stykker, 

og så var der til en samling.

• Hvad gjorde du så?

- Så sorterede jeg dem i de gode og de 

mindre gode, og når jeg så havde de hun-

drede, jeg syntes, var de bedste, ordnede jeg 

dem i rækkefølge. 

• Hvordan gjorde du det?

- Det gjorde jeg på en måde, som egent-

lig var meget oplagt. Hvis man har hundrede 

tekster, som skal ordnes, var mit princip at 

Færdigt arbejde – slut er slut
Hvad følte Louis Jensen, da hans bygningsværk af 1001 !rkanter stod færdigt?

Forfatteren

Louis Jensen bliver 75 år til sommer. Han er oprindelig uddannet arkitekt 

(i byplanlægning), men de sidste mange år har han levet af at skrive. Ved 

siden af !rkanterne er hans bedst kendte udgivelse nok romanen Skelettet 

på hjul.

Louis Jensen skriver også bøger for voksne. Hans arbejdsdag er i faste 

rammer. Mellem 8.00 og 12.00 skriver han. Forfatteren bor i Viby i Aarhus 

i en stor, gammel, velholdt kasse af et hus. Her ligger også hans køkken-

have, som er berømt og dyrkes efter Rudolf Steiners anvisninger.

Louis Jensen er en habil skakspiller, og i mange år sejlede han i sin 

folkebåd, men det gør han ikke mere. Nu cykler han energisk. Flere lange 

ture hver uge. I denne vintertid er det mountainbike i Moesgaard-skovene. 

Om sommeren kan han godt !nde på at runde Silkeborg på en eftermid-

dag.

Louis Jensen er gift med Elisabeth og har tre børn, syv børnebørn og 

en kat. 

Louis Jensen 

i hækkerun-

dingen til sin have 

med det samlede værk 

af 1001 historier i favnen; 10 

bøger med hver 100 hun-

drede !rkantede historier og 

en med bare en enkelt – nu 

er projektet slut. 


