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»Skriv om hvad som
helst, eller lad helt være«
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»Da jeg var ved at un-
derskrive nogle romaner
på en messe, kom der en
mand hen og begyndte
at svine mig til med an-
sigtet lige op i mit. Da
jeg kom hjem, ringede
jeg til politiet og sagde,
at jeg gerne ville have
beskyttelse, men at jeg
også ville sidde samme
sted dagen efter. Jeg fik
et direkte nummer, som
jeg kunne ringe tilbage
til. Manden kom desvær-
re ikke dagen efter, selv
om jeg var klar.«

Den norske forfatter Anne B. Ragde skriver hudløst ærligt om alt.
Også om sin egen familie. For en god historie skal fortælles uanset
hvad, mener hun. Det har resulteret i problemer med familien og
trusler på livet. Selv mener hun ikke, hun er kontroversiel. Blot ærlig.
Og konsekvenserne? Dem tager hun med. 
PARASTOU BOOYASH | viva@jp.dk
FOTO: STINE BIDSTRUP
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M
or er død. Og så grinede hun.
Meget længe. En høj, brysk latter
med luft i. Er mormor død? Ja, er
det ikke fantastisk?« 

Sådan starter en af Anne B. Rag-
des mest populære bøger, ”Arse-
niktårnet”. Her skildrer hun sin

familie på godt og ondt. For sådan var det, og en
god historie skal selvfølgelig skrives, mener hun. 

»Da min mor læste bogen, blev hun nervøs og
tænkte, at folk ville synes dårligt om hende, fordi
hun åbenlyst jublede over sin mors død. Men når
man har læst hele bogen, forstår man min mor.
Da de norske anmeldere begyndte at rose bogen
og min mor, fik hun respekt og en slags syndsfor-
ladelse. Det var helt fantastisk for hende.«

Bogen udkom, da Anne B. Ragdes mor lige var
gået igennem to operationer, så som tak til sine
plejere sendte hun dem bøgerne. Faktisk blev
hun så glad for bogen, at hun nærmest brugte
den som visitkort, fortæller forfatteren. Anne B.
Ragde griner, mens hun genkalder den gamle epi-
sode. Den 55-årige storsælgende forfatter har den
slags smittende latter, der efterlader hendes øjne
små og smilende, hendes kinder lyserøde og hen-

des ansigt strålende. Hendes let fyldige figur og
kærlige ansigt gør, at hun virker hyggelig. Den
slags hyggelig, hvor man føler sig godt tilpas i
hendes selskab. Den slags hyggelig, hvor hun
deler gode historier med en. Som for eksempel,
når hun forklarer, at hun er glad for, at hun skrev
”Arseniktårnet”, mens hendes mor levede. 

»Mange forfattere venter til deres forældre er
døde, før de skriver om dem. Hvis jeg først skrev
om hende nu, ville jeg ikke have turde at skrive
den åbning. For jeg har respekt for min mor, og
man må ikke skrive dårligt om en god person.
Men hvis det var et dårligt menneske, må man
gerne skrive dårligt om vedkommende efter hen-
des død. Så hvis de døde, som min mormor, ikke
har gjort nogle gode ting, behøver man ikke at
have respekt for dem efter deres død,« siger hun.

Udlevering eller respekt?
Anne B. Ragdes roman ”Jeg skal gøre dig så lyk-
kelig”, der dog ikke handler om hendes familie,
men om nogle norske kvinder i 1960’erne, er
månedens bog i Danmark. Hun er en af Norges
mest berømte forfattere, og en af grundene til
hendes succes er hendes ærlighed. Hun tøver

ikke et sekund, når hun skal svare på, om det er
mangel på respekt at udlevere sin families hem-
meligheder. Og hun har ikke dårlig smag i mun-
den over at skrive om sin familie. 

»Jeg vil ikke sige, at jeg udleverer. Jeg fortæller.
Jeg går ikke ind i det helt private i hvert menne-
ske. Og andre mennesker kan ikke genkende
karaktererne i bogen. Men det kan personerne
selv. For eksempel kunne mine tre ægtemænd
godt genkende sig selv. Men jeg skriver med en
respekt, der gør, at det er okay at skrive om. På
kort sigt kan familien blive chokeret. Men på
langt sigt tror jeg, det er en god ting at skrive om
sin familie. Efter at min far læste om sig selv i
”Tiger for en engel”, sagde han: »Nu forstår jeg,
hvilken dårlig far jeg var. Jeg var kun 21 år, da du
blev født, og jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle
tackle farrollen.« I bogen beskriver jeg for
eksempel et minde, jeg havde som 4-årig. Jeg hu-
sker meget godt, og det kan godt overraske folk,«
indskyder Anne B. Ragde hurtigt, mens hun for-
klarer videre:

»Vi havde gæster og var kommet op at toppes
med nogle af mine venner, som også var der. Der-
for hev min far mig pludselig ind ved siden af og

gav mig smæk så højt, at 
høre det. Det var enormt
hørte det, og jeg blev ked
havde slet ikke tænkt ove
legen. Så han var meget g
historie fra min synsvink

Anne B. Ragde stryger
korte, mørke hår og kigge
hun med en rynke i pand
flere ord på sit farverige 

»Mine historier tilhøre
dem med hele verdenen.
findes i min familie, skriv
slet ikke fortalt dem alle 
om min familie, er det m
rierne er så gode, at jeg b
dem for litteraturens sky
forfattere, der gør. For ek
Knausgård, som jeg har s
bruger folks rigtige navn
jeg jo ikke.« 

Konsekvenserne er det væ
»Har du noget imod, at j
ryge ud af altandøren,« s

»Jeg kunne ikke lide
nogle af karaktererne i
min roman ”En kold dag
i helvede”. Jeg havde lyst
til at kaste min compu-
ter ind i væggen, mens
jeg skrev om dem. Jeg
havde selv skabt perso-
naerne, men de var
usympatiske menne-
sker.«

,,Jeg vil 
ikke sige, 

at jeg udleverer. 
Jeg fortæller.
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gav mig smæk så højt, at alle gæsterne kunne
høre det. Det var enormt pinligt, at gæsterne
hørte det, og jeg blev ked af det. Men min far
havde slet ikke tænkt over, at jeg kunne blive for-
legen. Så han var meget glad for at læse min
historie fra min synsvinkel.« 

Anne B. Ragde stryger sin hånd gennem det
korte, mørke hår og kigger ud af vinduet, mens
hun med en rynke i panden prøver at sætte lidt
flere ord på sit farverige forfatterskab:

»Mine historier tilhører mig, men jeg deler
dem med hele verdenen. Når de gode historier
findes i min familie, skriver jeg dem. Og jeg har
slet ikke fortalt dem alle endnu. Når jeg skriver
om min familie, er det med god grund. For histo-
rierne er så gode, at jeg bliver nødt til at fortælle
dem for litteraturens skyld. Det er der også andre
forfattere, der gør. For eksempel min kollega Karl
Knausgård, som jeg har støttet meget, fordi han
bruger folks rigtige navne i sine bøger. Det gør
jeg jo ikke.« 

Konsekvenserne er det værd
»Har du noget imod, at jeg ryger? Jeg kan bare
ryge ud af altandøren,« spørger Anne B. Ragde

og tænder sin cigaret efter at have fået et værsgo’
som svar. 

Hun har røget i 40 år og har ikke tænkt sig at
stoppe. Hun mener nemlig, man skal leve, mens
man kan. Og det indebærer altså også nydelse af
et af, for hende, livets goder, smøger. Mens hun
puster røgen ud over Københavns gader, forkla-
rer hun om de konsekvenser, hun har måtte
betale for sit forfatterskab. Udover ovenstående
familieovervejelser har konsekvenserne ved at
være forfatteren Anne B. Ragde vist deres ikke så
kønne ansigt op til flere gange. 

»Der er mange priser, man må betale som for-
fatter. For eksempel er jeg blevet truet på livet.
Der var nogle yderligtgående kristne, der blev
gale over min bog ”Natteønsket”, der handler om
sex. Der var en, der sendte ubehagelige mails og
lavede opkald og truede mig. Truslerne blev så
ubehagelige, at jeg måtte have en personlig vagt,
der beskyttede mig i flere måneder. Men selv om
jeg bliver truet på livet, synes jeg, mit forfatter-
skab er det værd. Den bog gjorde i øvrigt også, at
min farmor ikke ville forlade huset. Hun syntes,
bogen var pinlig og forfærdelig. Men da hun så,
at folk syntes om den, og den solgte, skiftede hun

mening.« 
Anne B. Ragde har lært at leve med konse-

kvenserne. Hun trækker lidt på skuldrene og
henter et smil frem, mens hun fortsætter til
næste eksempel. 

»Nu er der en forstyrret mand, der er forelsket
i mig. Han sender mig breve uden frimærke, hvil-
ket jo betyder, at han afleverer dem personligt i
min postkasse. Det er ubehageligt. Men det må
man jo tage med, for sådan er det, når man er
kendt. Da jeg skrev ”En kold dag i helvede”, som
foregår i Trondheim, hvor jeg også bor, fik jeg en
masse ballade, fordi folk troede, det handlede om
min egen familie. På det tidspunkt levede jeg et
rigtigt familieliv, men folk troede, jeg var stukket
af fra familie, børn og hunde. Bogen var langt fra
min hverdag, så det var der, min søn, der dengang
var 14 år, lærte at adskille mine romaner fra vir-
keligheden,« siger hun. 

Mens Anne B. Ragde puster den sidste cigaret-
røg ud, kigger hun ud over Københavns stræder
og fortæller lykkeligt, at hun her kan sidde og
drikke kaffe på en bænk og kigge på folk uden at
blive genkendt. 

»Det er så dejligt bare Fortsættes E

KVINDERNE I 
ANNE B. RAGDES
ROMANER
»De er meget forskellige.
Nogle er meget svage, og
nogle er stærke. De viser,
at frihed ikke nødvendig-
vis er at have fuld kon-
trol. Men alle karakterer-
ne findes i dagens sam-
fund,« siger Anne B.
Ragde.
Hvem er dine yndlings-
rollemodeller blandt
kendte kvinder?
»Kvinder, der står fast
som klipper i en storm
og rider stormen af. For
eksempel EU-politikeren
Eva Joly og nobelprisvin-
der Sigrid Undset. De er
stærke kvinder og ud-
skældte politikere, der
står med hovedet hævet.
Også selv om jeg ikke er
enig med dem.«,,Der er 

mange 
priser, man må
betale som for-
fatter. For ek-
sempel er jeg
blevet truet på
livet.

KORT OM 
ANNE B. RAGDE
Anne Birkefeldt Ragde er
født af en dansk mor i
1957. 

Bor i Trondheim i Norge.

Debuterede som forfat-
ter i 1986. Har siden ud-
givet 46 bøger. Hendes
mest kendte romaner er
”Arsenikktårnet”
(2001), ”Berlinerpopler-
ne (2004 – filmatiseret i
form af tv-serien ”Berli-
nerpoplerne” i 2007),
”Ligge i grønne enge”
(2007), "Natteønsket"
(2009).

Er tidligere lektor i mas-
sekommunikation på
Trondheim Universitet.

Har senest udgivet ro-
manen ”Jeg skal gøre dig
så lykkelig” (2011).

Operator: Nanna_Hansen Desc: Cover - læst Time: 12-04-2012 17:23 Jobname: CyanMagentaYellowBlack



14 Viva Interview SØNDAG DEN 2. DECEMBER 2012

at være sig selv i København i en times tid. Når
jeg i Trondheim går ud af min dør for at smide
skrald ud, kalder folk på mig. Og den norske
presse er trængt ind i mit hus, fordi de ville se,
hvordan mit hus var ved at blive renoveret. Det
må man jo også tage med,« siger hun veloverve-
jet. 

Frygtløs og ærlig
Når Anne B. Ragde tager konsekvenserne, som
var de en forkølelse, der hurtig skal kureres, skyl-
des det hendes forfatterfilosofi. Hun fik en åben-
baring, da hun læste romanen ”American Psycho”
af Bret Easton Ellis. Der opdagede hun, at man
som forfatter enten skal kunne skrive om hvad
som helst, eller lade helt være med at skrive. 

»Man skal ikke skrive halvt om noget. Man
skal kunne gå hele vejen. Ellers kan man ikke
blive forfatter. Man skal både kunne kritisere
Hells Angels, muslimer og sin egen mor. Ellers er
man ikke kunstner. Man skal være komprimisløs
og trofast på sit skriveprojekt. En forfatter må
ikke føle selvcensur, og hvad Anne tænker, er
ikke særligt interessant. Men man skal huske, at
ansvaret kun ligger hos forfatteren. Man må have
fuld kunstnerisk frihed. Der findes flere forfat-

tere, der er nogle kujoner. De tør ikke skrive,
fordi deres mor bliver ked af det. Jeg bliver for-
undret over deres fravalg, for de har rigtig gode
familiehistorier. De kan bare ændre lidt på histo-
rien. De skal jo ikke udlevere dem til verden,
men kun til de enkelte personer, det handler om.
Men det er ikke nemt at skrive om sin familie.
Det kræver en hel del kunstnerisk mod, og man
skal ikke gøre det for at hævne sig, som nogle
forfattere gør. Man skal bare være ærlig,« slår
hun fast. 

Bestselleropskrift og hemmeligheder
Om ærlighed er opskriften på en bestseller, ved
Anne B. Ragde ikke. For hun er slet ikke den lyk-
kelige indehaver af en sådan efterspurgt opskrift. 

»Når jeg skriver, tænker jeg slet ikke på penge,
for det går ikke. Og nogle gange bliver man over-
rasket over, hvilke bøger der bliver populære. For
eksempel ”Berlinerpoplerne”, der handler om tre
brødre. Mænd læser ikke så meget som kvinder,
og jeg troede ikke, kvinder ville læse om tre
brødre. Men det viste sig, at bogen blev ret popu-
lær. Så jeg har ingen opskrift,« smiler Anne B.
Ragde lidt ydmygt. 

Den lille time i Anne B. Ragdes fortællende og

hyggelige univers er ved at være ovre. Indtil nu
har hun promte svaret på alle spørgsmål som en
forberedt lektor, der kan alle sider i bogen
udenad. Men hun går i stå, når hun skal svare på,
hvad hendes mission i livet er. Hun griner lidt, og
hendes øjne forsvinder i smilet, mens hun klør
sig i hovedbunden. 

»Forfatteriet er ikke en mission for mig. Jeg vil
bare gerne fortælle. Jeg vil gerne huskes for ikke
at frygte konfrontationer i livet. Desuden vil jeg
gerne være sød og god ved min familie og skabe
hyggelige oplevelser for dem. For pludselig er
man væk,« siger hun med et alvorligt blik. 

Det allersidste spørgsmål, hun når at svare på,
inden hyggen er forbi, er, hvordan hun selv ville
have det, hvis nogen skrev om hendes dybeste
hemmeligheder? Igen tænker hun i noget tid, før
hun svarer:

»Der er ingen, der ved noget om mine dybeste
hemmeligheder. Og hvis der er, må der have
været en årsag til, at jeg har fortalt dem det. Des-
uden er det jo ikke en hemmelighed længere,
hvis jeg har fortalt det. Så må de gerne bruge
dem. Hvis min søn for eksempel skriver en bog
om mig, håber jeg, han gør det, inden jeg dør. For
jeg vil meget gerne læse den.«N

»Når jeg bliver truet,
slår jeg den rationelle
tankegang til. Jeg er
aldrig bange for men-
nesker, selv om de
kan gøre de grusom-
ste ting. Jeg kan for-
svare mig selv, men
man skal være årvå-
gen.«

E OM KÆRLIGHED
»Jeg har været gift tre
gange. Jeg elsker bryl-
lupper og har både væ-
ret hvid brud, sort brud
og gift i nationaldragt.
Men forhold kræver me-
get og adskillelse endnu
mere. Jeg kedede mig til
sidst i ægteskaberne. Jeg
trives meget godt i mit
eget selskab. Jeg elsker
at være chef i mit eget
hus. Man bestemmer
selv, hvornår man skal
have en fest, og hvornår
man skal have tv-af-
ten.« 

,,Man skal ikke skrive halvt om noget. Man skal kunne gå hele vejen. Ellers kan man ikke blive forfatter.
Man skal både kunne kritisere Hells Angels, muslimer og sin egen mor. Ellers er man ikke kunstner. Man

skal være komprimisløs og trofast på sit skriveprojekt. En forfatter må ikke føle selvcensur.
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