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Hvis man har gode ører, kan man høre he-

stevrinsk i Mette Vedsøs køkken. Der er ellers 

ikke så mange heste i Charlottenlund, men 

lige præcis nord for hendes rummelige ræk-

kehus bor en "ok #rbenede på den lokale 

rideskole. Eneste pelsdyr på matriklen her er 

ellers en affældig kanin ude i den lille have.

Det er nu heller ikke den aktuelle nærhed 

til hø og halm, der har inspireret Mette Vedsø 

til Hest Horse Pferd Cheval Love, som blev 

årets vinder af Kulturministeriets store pris, for 

hestepige har hun altid været. Og det gode 

trav er fortsat ind i forfatterskabet.

Har altid været glad for heste

Inden for samme uge blev bogen også udpe-

get som det ene af to dansksprogede værker, 

der skal dyste om Nordisk Råds store børne-

bogspris.

Vi har ikke fået den endnu, så mon ikke 

Mette Vedsø har gode chancer, (hvis ikke Jes-

per Wung-Sung løber med puljen med Lynki-

neser, der er hans seneste variation over, hvad 

man kunne kalde Kinasyndromet.)

Mette Vedsø kommer fra Vejle, hvor he-

stene er både større og "ere. Nu skriver hun 

sjovt nok en hestebog, der egentlig slet ikke 

handler om heste. Den handler i hvert fald 

ikke om det, som de "este andre hestebøger 

handler om.

Hos denne forfatter er rideskolen afsæt for 

en fortælling om venskab og det bidsel, som 

livet har givet dig i munden. Social arv og her-

komst og lidt hovrensning. Værsgo’ og læs!

• Så hvordan blev det ”føl” egentlig folet, 

(den udsendte vil vise, at han også snakker 

”hestesprog”)?

- Jeg har altid været meget glad for heste. 

Det var virkelig mit altoverskyggende liv at 

være på rideskolen. Det var ikke kun hestene. 

Der var så meget andet. Det sociale liv. Ven-

skaber. Fjendskaber.

En indpakket hestebog

• Så nu ville du skrive en rigtig hestebog?

- Nej, egentlig ikke. Jeg har jo nok haft 

noget på hjerte, men jeg så altid biblioteks-

hylden med hestebøger for mig og tænkte, at 

sådan noget kan jeg jo ikke skrive.

- Så talte jeg med en, som brugte udtryk-

ket ”en indpakket hestebog”, og vi undrede 

os over, at der ikke var nogen hestebøger, 

som var lidt mere – litterære. Når nu det er 

Livets bidsel
En samtale med Mette Vedsø, der #k Kulturministeriets bør-
nebogspris for en hestebog uden heste – næsten.

Af Steffen Larsen

Den glade prisvinder, 

Mette Vedsø, "k overrakt 

både diplom på Kulturmi-

nisteriets Forfatterpris for 

børne- og ungdomsbøger 

og en buket blomster af 

kulturminister Mette Bock.


