
2626

Forfatteren Kathrine Assels be-
gyndte at skrive i en tidlig alder, 
fordi hun var utilfreds med slut-
ningen i en bog, hun havde læst. 
Derfor skrev hun selv en anden 
slutning, for man behøver ikke 
at acceptere tingene, som de er – 
man kan bare lave det om. Hun 
har skrevet lige siden.

Hvad har Asger Jorn og Kathrine Assels med 

hinanden at gøre? Jo, de ”arbejder” samme 

sted – og de har et særligt ”sprog” til fælles. 

For hvis man skulle !nde en billedkunstner, 

der i streg og komposition og farvevalg be-

væger sig med samme insisterende robusthed 

udi sindets grænseland som forfatter Assels 

gør, kunne det sagtens være afdøde maler 

Jorn.

Kathrine Assels viser mig et af sine ynd-

lingskunstværker på museet, det er et kera-

misk produkt, han kaldte Månehunden. Det 

ville jeg ikke have valgt.

Kathrine Assels! Hun skal i Børn & Bøger, 

fordi hun har fundet sin vej. Det er nok den, 

der hedder Den navnløse vej. Den er uden 

autoværn og sikkerhedsnet, og man må selv 

tænke sig til det meste.

Stort, men kort

Den enkle form og en fortegnet bamseglad 

virkelighed er Kathrine Assels vej – ligesom 

det var Cobra-malernes. Det lyder stort – selv 

om det er kort – og det er det også.

Når man én gang har læst om Alvin, som 

samler på forladte indkøbssedler fra Netto, el-

ler ting!ndersken Ester, som bliver tyrannise-

ret af morens æggeur og hendes ”Ikeastem-

me”, så er der ingen vej tilbage. I hvert fald 

ikke til den gråmelerede hverdagsvirkelighed.

Her er en forfatter, som (for)fatter sig i 

korthed, men Kathrine Assels har tydeligvis 

mere oppe i ærmet. Blandt andet en fascina-

tion af naturvidenskab og små dyr, som hun 

ikke helt kan forklare, hvor kommer fra. Altså 

fascinationen.

Det vender vi tilbage til. For nu er der stille 

og roligt her i cafeteriet på museum Jorn. Vi 

skal også lige tjekke, om den polske/sibiriske 

tangloppeekspert Benedykt Dybowski i virke-

ligheden staver sit navn på denne måde. Men 

først til begyndelsen:

• Hvorfor blev du forfatter?

- Min far var forfatter, og derfor læste jeg 

også meget fra en tidlig alder, og så læste jeg 

engang en historie – det var inden, jeg selv 

kunne skrive – som hed Kattepigen frøken 

Minus. Jeg var meget fascineret af den bog, 

men jeg syntes ikke, den sluttede ordentligt.

• Derfor skrev du selv en ny slutning?

- Ja, jeg gik rundt nogle dage og var irri-

teret over slutningen, og så pludselig slog det 

mig, at jeg jo bare selv kunne skrive en ny.

Kan skabe sin egen virkelighed

• Og det gjorde du?

- Ja, og det var der, der ligesom gik et lys 
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op for mig. Man kunne jo bare lave om på 

tingene.

• Kan du huske, hvordan du forbedrede 

slutningen?

- Bogen handlede om en pige, der havde 

spist nogle efterladenskaber fra en fabrik, der 

lavede nogle forsøg, og så var hun blevet la-

vet om til en kat. Hun boede hjemme hos en 

journalist, og der var et forhold imellem dem. 

Så blev hun sig selv igen til sidst.

• Hvad har du imod det?

- De !k ikke hinanden, og det syntes jeg, 

de skulle have haft. Og manden, der havde 

lavet den onde fabrik, skulle have været straf-

fet.

• Klart.

- Jeg var jo ikke særlig gammel. Måske 

fem år. Så lavede jeg det om til, at de to blev 

kærester, og den onde mand kom i fængsel. 

Jeg stod og dikterede det til min far, der skrev 

det på skrivemaskine, og så klippede jeg ud, 

så det lige passede med bogen, og klistrede 

det om bagi.

• Sikke en start på forfattergerningen! Si-

den har du ikke set dig tilbage?

- Næ, egentlig ikke, for på en måde lærte 

Man behøver ikke acceptere det
ssels om det indre liv og indkøbssedlerne.

jeg, at sådan kan man jo bare gøre. Man kan 

skabe sin egen virkelighed. Man behøver ikke 

at acceptere det, som det er. Der gik virkelig 

et lys op for mig, tror jeg.

Startede i det små

• Og så fortsatte du?

- Jeg skrev nogle små børnebøger til min 

lillebror om en kanin, der var ude og !ske og 

alt muligt, hvor jeg selv tegnede til. Han var 

min eneste og meget trofaste læser. Han syn-

tes altid, at det, jeg gjorde, var fantastisk. Det 

gav mig en tro på, at jeg godt kunne.

- Jeg har skrevet lige siden, men så læste 

jeg !lmvidenskab (for dog at blive til noget, 

red.), og det er jo også noget med at fortælle 

en historie – bare i billeder.

• I betragtning af, at du har skrevet, siden 

du var seks år, kan man ikke sige, du har pro-

duceret så meget?

- Jeg er ikke sådan en, der skriver ti sider 

om dagen, men hele tiden har jeg skrevet til 

forskellige medier og lavet radio. Men så i 

slutningen af 1990’erne vandt jeg en novel-

lekonkurrence, som Borgens forlag havde ud-

skrevet.

Forfatteren

Kathrine Assels er i virkeligheden kun 11 år. Hun er nemlig skudårs-

barn fra 1972. Født i København, men vokset op på Sydfyn i, hvad 

hun selv beskriver som, en ”tresserfamilie” med rod og gang i 

den.

Far er forfatter og psykolog – mest det første. Mor er jorde-

mor. Der er to brødre i familien. Selv er hun mor til to drenge på 

11 og 14 og bor i Gammel Ry.

Kahrine Assels er Master i børne- og ungdomskultur og ba-

chelor i !lm- og medievidenskab. Hun debuterede i 2008 med 

Snydeæg, der er en ragekniv igennem en pige uden indhold.

Det er blevet til to andre romaner for voksne, men de senere år 

er det nok, som om børnebogsformen har fungeret bedst, når sindets 

krinkelkroge skulle udforskes. Næste udgivelse er en roman for unge med 

den gammelromerske titel Veni, vidi, Vicki.


