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Når man spørger Laura Ringo, hvorfor hun 

hedder sådan, er svaret lige efter bogen. Hen-

des bog. Mærkværdig konkret og svævende 

på samme tid.

- Ja, det lyder, som om jeg har været til nu-

merolog, men jeg hedder faktisk bare Ringo, 

fordi min far også hedder det.

- Han hedder det til gengæld, fordi hans 

storebror insisterede på, at min far skulle have 

et Beatles-relateret efternavn, hvis han (altså 

min fars storebror) skulle stå fadder til ham.

- Og så blev min farmor og farfar enige 

med sig selv om, at Ringo var det Beatles-

efternavn, der lød mindst mærkeligt. Selvom 

det også havde været skægt at hedde for ek-

sempel Laura Lennon.

Det startede i gymnasiet

Så mød Laura Ringo fra Falster og hør hendes 

historie. Laura Ringos claim 

to fame er to ikke-alt-for-

tykke romaner og en enkelt 

novelle, (se boksen). Men 

det er kun begyndelsen. Så 

lad os starte ved den:

• Hvordan er du egentlig 

havnet her på Amager?

- Jeg kommer fra Falster. 

Fra en lille by på nordfalster, 

der hedder Maglebrænde. 

Og jeg kan godt blive lidt irri-

teret, når folk siger, de kom-

mer fra Lolland-Falster, for 

jeg synes ikke, jeg har noget 

med Lolland at gøre.

- I øvrigt er der også langt 

fra den ene ende af Lolland 

til den anden ende af Falster. 

Men jeg er altså vokset op 

der. På et nedlagt landbrug. Og har vel haft 

en meget traditionel barndom.

- Meget god og meget tryg. Så skulle jeg 

i gymnasiet, og så begyndte jeg at skrive dig-

te. Det var dengang, der var noget, der hed 

digte.dk, det er vist nedlagt nu, men det var 

sådan et fællesskab, hvor folk kommenterede 

hinandens ting.

• Men det var gymnasiet, som kickstartede 

dig?

- Jeg havde en lærer, som hed Sigurd, og 

han mente, at jeg kunne et eller andet. Han 

opildnede mig til at komme videre. Du kan 

godt skrive, sagde han. Måske kan du drive 

det til mere end bare at skrive gode dansk-

stile.

• Det var godt set!

- Da jeg var 19 og skulle til at være stu-

dent, søgte jeg ind på Forfatterskolen, for det 

er jo sådan, man bliver forfatter…

Dårlig til nyhedshistorier

• Du skal vist være glad for, at de ikke lukkede 

dig ind …

- Ja, og når jeg ser tilbage på, hvordan jeg 

skriver, er det vist heller ikke så mærkeligt, at 

jeg ikke kom ind. Men det slog mig faktisk ret 

meget ud. Så kunne jeg altså ikke blive for-

fatter. Jeg vidste ikke så meget om branchen 

dengang.

• Men så kunne du skrive på en anden 

måde?

- Ja, så kunne jeg jo blive journalist. Jeg 

vidste godt, at man skulle belave sig på at 

søge "ere gange. De "este kommer ikke ind 

i første hug.

• Men det gjorde du?

- Ja, sørme. I Odense. Det gik også meget 

godt med at skrive, men hele den del med 
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at skulle #nde på nyhedshistorier var jeg ret 

dårlig til. Jeg kan huske, at min eksamensop-

gave på første semester – inden jeg droppede 

ud – var noget helt andet end mine medstu-

derendes.

- De skrev om underbetalt arbejde og så-

dan. Jeg duede heller ikke til at interviewe 

folk. Min historie var, at det var for dårligt, 

at der var så mange restauranter og butikker 

i Odense, som havde stavefejl i deres navne.

Ordstøvsuger

• Det er da en god historie. Kan du give et 

eksempel?

- Ja, jeg ringede faktisk til Spejder Sport, 

fordi jeg ville argumentere for, at Spejder 

Sport burde være i ét ord i stedet for to ord, 

fordi det jo kan bøjes.

• Hvad sagde de til det?

- De var faktisk ret "inke. Det havde de 

ikke tænkt over. De syntes, jeg havde en poin-

te. Men det var svært at få en debat ud af det 

og gøre det relevant. For det går jo #nt, selv 

om de staver tingene forkert.

- Om de skriver pizzeria eller pizzaria, så 

sælger de deres varer alligevel. Der er jo også 

den klassiske med Jensen’s Bøfhus, hvor man 

kommer en apostrof på ligesom i engelsk.

• Hvad lærte du af det?

- At jeg ikke skulle være journalist.

• Så du blev ”ordstøvsuger” i stedet (brugt 

af Karla om sig selv i den første bog, red.)?

- Ja.

• Men vi skal videre …

- Jeg havde nogle år, da jeg var i begyndel-

sen af tyverne, hvor jeg ikke rigtig #k skrevet 

noget.

- Så begyndte jeg at læse dansk derovre 

(Laura Ringo gør et kast med hovedet i ret-

ning af Københavns Universitet, red.), men på 

et tidspunkt lige inden min bachelor, syntes 

jeg, at jeg skulle bruge nogle andre dele af 

mig selv, og så jeg søgte ind i militæret.

Fra militær til Wupti

• Militæret!!!!!?

- Ja, jeg blev sendt til Bornholm. Jeg har 

Laura Ringo

Bøgerne

Cremasterre$eksen udkom i 2017. Det er en lille godbid om pigen Karla, 

der "ytter til Odense fra Lolland for at læse på noget, der hedder universi-

tetet. Karla er en ”ordstøvsuger”, men i bogens løb udvikler hun sig også 

til en, som suger livet til sig.

I Cremasterre$eksen er Laura Ringos sprog allerede modent og un-

derfundigt. Bogen har også en af de smukkeste julefortællinger, der er 

skrevet på moderne dansk. Som forventet tænder Karla mere på #loso#sk 

småsnak (m.m.) med drenge og fuglekiggeri i Vollsmose end opgaver om 

noget, der hedder EU.

Papirbryllup udkom i januar 2019, og Karla hedder nu Mia og bor i 

København med pigen Pil. De sover i ske sammen, men har ikke sex. Til 

gengæld fråder de chokoladeis, som de kaster op i samdrægtighed.

Nu har de sovet i ske et år. Det skal fejres med Papirbryllup, som er 

titel på den nye bog. Hvordan går det? Ja, det er en rørende, rablende 

genfortælling af et liv og en fest, så man bliver klogere, gladere og lidt 

dejlig småtrist.

Laura Ringo skriver som en nyudlært gudinde. Hun kender også til 

anslagets betydning som i hendes blot tredje udgivelse. Novellen hedder 

Bilka eller interrail og står i samlingen Mellem os (2018). Den indledes 

sådan: Må man onanere her? Det er pigen, der spørger sin mor i Bilka, og 

mor svarer: Det går ikke.

Forfatteren

Laura Ringo blev født den 15. juni 

1990. Efter det (fagligt set) mis- 

lykkede ophold på universitetet  

i Odense (der dog var menne- 

skeligt særdeles vellykket)  

læste Laura Ringo dansk og 

litteraturhistorie i både Aarhus og  

København. Hun afsluttede  

studierne i 2018.

Vigtigst for forfatterskabet er måske  

skriveopholdet på Vrå Højskole i 2014. Det gav  

hende så meget selvtillid, at hun besluttede at skrive en roman, inden 

hun fyldte 25. Og det gjorde hun.

Blandt sine forbilleder nævner Laura Ringo Stine Pilgaard og Erlend 

Loe. For øjeblikket underviser hun på Krabbesholm Højskoles skrivelinje.


