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Jens Eichler Lorenzen er mag.art. i litteratur-

videnskab, anmelder af skønlitterære bøger, 

og redaktør på forlaget Mellemgaard, som 

har udgivet Ulrik Bogetoft Ærenlunds debut-

roman Den sandfærdige løgnehistorie.

- Fordi den er speciel, den er anderledes 

og lidt skør, svarer han på spørgsmålet om, 

hvorfor man som forlag vælger at udgive en 

bog, der som denne skiller sig ud fra dét, man 

ellers plejer at de#nere som ”god børnelitte-

ratur”.

Humoren kan noget

- Det er en rigtig velskrevet børne- og ung-

domsbog, vurderer han.

- Den passer i sprog til de unge mennesker 

og vil kunne appellere mere end så mange an-

dre bøger. Vi vil alle sammen gerne have, at 

drengene læser mere, og vi er glade, når vi ser 

en bog som den her, for den må kunne fange!

- Det er uærbødigt, frækt og friskt, siger 

han om forfatterens tilgang og fortsætter: 

- Det tunge didaktiske kan virke kedeligt, 

belærende og gammeldags, og vil vi have 

drengene med, kan humoren noget. Her er 

sjov og ballade, der bliver sagt skægge ting 

– humoren må ind i litteraturen, børn tænker 

vildere, sjovere, skørere, og uden humoren får 

vi ikke drengene i tale.

- Det kræver et helt særligt talent og en 

særlig personlighed at kunne skrive for dem, 

derfor har vi brug for ”%ippere” som ham 

(forfatteren). Der er hele tiden knald på, og 

man skal kunne ramme deres sprog.

Forlaget er begejstret – er læserne? Bliver 

bogen købt? Ja, Den sandfærdige løgnehisto-

rie sælger endda rigtig godt, så ønsket om at 

nå en målgruppe, der er svær at motivere, er 

godt på vej til at blive opfyldt. 

Ung testlæser

Christoffer Bjarke van Diemen fra 8. klasse på 

Filskov Friskole er den eneste, der, ud over for-

fatteren, på nuværende tidspunkt har læst de 

to første kapitler i del 2 af Den sandfærdige 

løgnehistorie af Ulrik Bogetoft Ærenlund.

Uærbødigt, frækt og friskt
Forfatteren Ulrik Bogetoft Ærenlund er i god kontakt med sine læsere, som han også havde godt fat i ved sit første skolebesøg.

Af Anette 

Grønholt Andersen

Der er brug for ”!ippere” 

som Ulrik Bogetoft Æren-

lund, vurderer forlaget 

bag hans første udgivelse 

med henvisning til, at den 

humor og uærbødighed, 

der er i hans bog, kan få 

drengene i tale. (Foto: Lise 

Myltoft.)
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Fjerde kapitel er allerede ved at tage form, 

men forfatteren ved dog endnu ikke helt, om 

den ligger klar til efteråret eller måske først 

til jul. 

- Jeg vil ikke a%evere noget, jeg ikke synes, 

er færdigt, siger han.

Børn & Bøger har besøgt Christoffer på Fil-

skov Friskole, hvor han i første omgang sad 

til møde i skolens Kulturcrew, som han også 

er aktiv i.

Ulrik Bogetoft Ærenlund var på forfatter-

besøg på skolen den 8. juni, hvor han holdt 

oplæg i fællestimen fredag morgen. Elever fra 

dengang 6. og 7. klasse var inviteret til at del-

tage. Før besøget havde eleverne læst bogen, 

og en del af læsningen foregik i klassen.

- Det er svært med ro, når man har fået 

grine%ip – især når det også gælder læreren, 

fortæller Christoffer.

Om foredraget siger han: 

- Han forklarede bogen godt – hvorfor han 

skrev den – og han var også god til at komme 

ud til os. Det fungerede meget godt, at han 

stillede spørgsmål, og at vi så skulle forklare 

bogen til ham.

Vokset op med Reuter

Efter besøget fandt Christoffer forfatterens 

hjemmeside på Facebook og kunne konsta-

tere, at der blev efterlyst unge testlæsere. 

- Jeg ville med glæde hjælpe med at gøre 

nummer to klar, siger han og meldte sig uden 

tøven til opgaven.

De to kapitler modtog han på mail, og der 

blev snart meldt ærligt og uden forbehold til-

bage til forfatteren. 

- Jeg gav ham råd til beskrivelser; hvordan 

der kunne blive mere humor i dem og eksem-

pler på, hvad han ellers kunne bruge, fortæl-

ler Christoffer Bjarke van Diemen, der elsker 

humor og selv er vokset op med Bjarne Reuter 

som godnathøjtlæsning.

Interessen for Bjarne Reuter deler han med 

forfatteren. 

- På biblioteket leder jeg altid efter bøger, 

der bygger på humor, siger han – og dem er 

 frækt og friskt
Forfatteren Ulrik Bogetoft Ærenlund er i god kontakt med sine læsere, som han også havde godt fat i ved sit første skolebesøg.

Christoffer Bjarke van Die-

men fra 8. klasse på Filskov 

Friskole er testlæser på 

Ulrik Bogetoft Ærenlunds 

nye bog. Han elsker humor 

og er selv vokset op med 

Bjarne Reuter som godnat-

højtlæsning – her fundet på 

skolens bibliotek.


