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Anne So!e Hammer bor i Vanløse. Hvem skul-

le have troet det? Men bare fordi man skriver 

om en fyr, der hedder Villads, kan man jo godt 

bo et andet sted end Valby.

Og fordi man skriver så smukt om en fyr, 

der hedder Pelle med Den Store Dyrebog som 

underlag, behøver man jo ikke selv at holde af 

dyr. Sådan er det med litteraturen.

Tab og savn uden ord

Anne So!e Hammer holder til i en stor kasse 

nær Damhussøen med mand og tre børn. 

Umiddelbart tæller jeg derudover to hunde 

og tre undulater. Kattene er nok ude at jage.

Familien droppede tanken om måske at få 

en slange – men Den Store Dyrebog kommer 

til sin ret i husets nye tilbygning – et insektho-

tel. Her bor allerede en #ok småkravl med og 

uden vinger. Her er godt at være.

Anne So!e Hammer står i receptionen og 

byder velkommen, men morgenmaden må 

man selv sørge for.

Den Store Dyrebog bor inde i en lille bog, 

som hedder Vi ses, Pellerøv. Kort fortalt hand-

ler den om tab og tavshed. Pelles elskede 

morbror Mads forsvinder med de ord, som 

er bogens titel, og ingen vil fortælle drengen 

hvorfor. Pelle er vel omkring 9-10 år. 

Nu begynder vi:

• Må jeg sige: tillykke med prisen Anne-

So"e-røv?

- Det må du godt.

• Vi hopper lige ud i det: Hvordan fandt 

du på Pelle?

- Alt, hvad jeg skriver, bygger jo på noget, 

jeg kender fra mig selv. Om det nu er uretfær-

dige regler eller følelsen af, at nogen skælder 

en ud. Eller – som i det her tilfælde – når det 
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Bogen

Vi ses, Pellerøv er lille af omfang, men stor af indhold. Bogen er helt usædvanlig smukt il-

lustreret og formgivet af Inge Rand. Som i al god litteratur står det vigtigste imellem linjerne.

Anne So!e Hammer fortæller lige ud af posen om Pelles lille liv, om hans ven i skolen, om 

forældre og bedsteforældre. Det er godt alt sammen. Men hele tiden går den dybe basklang 

af uforløst sorg neden under ordene.

Det er hjerteskærende at læse om og tankevækkende at tænke over. Hvorfor forlod 

Mads sin ven? Hvad laver han i Norge? Og den underlige mand i mosen? Hvorfor hvisker de 

voksne? Har de ikke læst Ejersbos Liberty, hvor Marcus siger det ligeud: Børn ved alting, der 

sker i deres hjem altid. De kan bare ikke sætte ord på det.

Så er det godt, man har Den Store Dyrebog, som morbror Mads stak Pelle i forbifarten 

foran skolen, da han skulle videre. Den Store Dyrebog er konkret. Den fortæller om hvalers 

sang og trækfugles træk. 

Vi ses, Pellerøv ligner de gode, korte antydningsfulde bøger, som nogle af eleverne 

fra Forfatterskolen for børnelitteratur udgiver. Bøger af f.eks. Anita Krumbach, Mette Eike  

Neerlin eller Rebecca Bach Lauritzen. Anne So!e Hammer har ikke gået på skolen. Hun blev 

ikke optaget, da hun søgte. Men hun kan godt alligevel.
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handler om tab eller savn, som der ikke bliver 

sat ord på.

Både gode og dårlige sider

• Og ludomanen?

- Det kommer af, at jeg selv har en ludo-

man i min familie og selv har været inde i alle 

de problematikker. Hvordan man håndterer 

det, at en, man elsker meget højt, også har 

nogle sider, der sårer og svigter.

• Men der står jo ikke et ord i bogen om, 

at morbror Mads har den svaghed? (Det står i 

forlagets følgeskrivelse, red.)

- Nej.

• Man kunne også argumentere for, at der 

var alt mulig andet i vejen?

- Det er også for mig en pointe, at det ikke 

står der direkte. For det kunne lige så godt 

være noget andet. Han kunne være kriminel. 

Han kunne være stofmisbruger. Han kunne 

være psykisk syg. Et eller andet, som det var 

svært at tale om.

• Det er altså ikke en bog om at leve med 

en ludoman?

- Det er det sådan set også, men det er 

først og fremmest en bog om, hvordan man 

håndterer, at nogen både har nogle dejlige si-

der, som morbror Mads jo helt klart har, og så 

nogle dårlige sider, som når han blot forlader 

en uden et ord.

Usikkerheden skal med

• Jeg læser det, som om han bliver bedt om at 

holde sig væk?

- Nå.

• Men det er ikke rigtigt?

- Han har jo helt klart gjort noget, som ikke 

er i orden. Der er også noget med en mand, 

Forfatteren

Anne So!e Hammer er født den 5. februar 1972 i den nordlige ende af Kø-

benhavn. Hun har altid læst og skrevet, men der var en stor omvej, inden 

Villads blev født i Valby i 2009. Efter en universitetsuddannelse i dansk og 

pædagogik arbejdede hun som konceptudvikler og tekstforfatter inden for 

mobile marketing. Det gør hun ikke mere. 

Med raketfart har Anne So!e Hammer skabt et forfatterskab, der bæ-

rer lønnen i sig selv. Ud over bøgerne om Villads, der både er !lmatiserede 

og indgår i et projekt om tra!ksikkerhed, har forfatteren skrevet billed-

bøger, ungdomsbøger og historier for børn – som denne om Pelle. De er 

skrevet med hjertet.

 for bog om tab og tavshed

Dyreriget fylder meget i Anne 

So"e Hammers Vi ses, Pellerøv, og 

hjemme hos hende selv er der også 

stor interesse for dyr; familien har to 

hunde og tre undulater m.m., men 

droppede dog at få en slange.

Anne So!e Hammer er en meget værdig vinder af Læringscentrenes Forfatterpris 2018 ved Edvard Pedersens Biblioteksfond. 


