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Fortale 

Bladene driver ned ad strømmen. 

På hvert blad sidder en lille dukke. 

Nogle har en dukkefører, nogle har det ikke. 

Hver dukke har sin opgave. 

Bladene driver ned ad strømmen. 

 

 

Hvad? 

 
For 120 år siden stod vor vestlige civilisation på sit historiske højdepunkt.  Klar 
til at tage springet ind i det tyvende århundredes Utopia med plads til kvinder og 
børn, til rig og fattig. Videnskab og teknologi fejrede triumfer. 
 
Den store lykke for alle stod i døren og ventede. Men de små blade med deres 
passagerer sejlede de forbi i tidens strøm og ind i noget mere mudret?   

Romanen rejser spørgsmålene: 
 
Kan vi håndtere vor intelligens?  
Kan vi håndtere vore viljes- og følelsesimpulser? 
Hvordan dannes skæbnen?  
 
Bladenes passagerer er en kollektiv skæbneroman i ni fortællinger, der følger 
tre kvinder og fire mænd i Mellemeuropa før og efter år 1900. Deres skæbner 
illustrerer kræfter, der former og danner menneskene og som for en særlig del, 
for alvor foldede sig ud, efter at en student, i den serbiske by Sarajevo i 1914, 
skød tronfølgeren for det Østrig-ungarske dobbeltmonarki.  

Værkets grundtemaer er menneskets stadige vaklen mellem det humane og det 
inhumane, mellem den kølige intelligens og hjertets varme, mellem teknologi og 
liv og mellem magt og underkastelse.  
 
Kort og godt: Grundtemaet er den vesteuropæiske civilisations lurende tragedie. 
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Fragmenter 

 – Militærattacheen drejede sig en omgang og leverede et buk mod den ene 
bydreng, der tog sin højre hånd op til munden i forbløffelse, så mod den anden 
bydreng. 

  – Vinca var så spændt på, om hun kunne fylde hele krystalaskebægeret og også 
spændt på, hvor gult hendes tis ville være. 
 
– Deres henvendelse til Hr. tredje arkivaren er ikke alene ukorrekt, men også 
forstyrrende i dennes arbejde. 

– Billedet var af en spade, der ramte hendes far i nakken med den skarpe kant, så 
hans hoved knækkede forover mod brystet, og ganske langsomt faldt han ned i et 
bål. 

– Før de gik ud, tog hvert af børnene noget fra kræmmerhuset. Vera holdt sig 
tilbage og tænkte nervøst på, om der var nok, så ingen af børnene tog præstens 
tobak. 

 – Generaldirektøren lænede sig bagover med hænderne bag nakken, vesten 
strammede og skjorteærmerne afslørede hans biceps, der ville have været et par 
udmærkede redskaber for en bryder af hans vægtklasse. 

– Hun greb hans hånd, og trådte et skridt hen mod krattet langs bredden på den 
lille ø, han trådte foran, åbnede og holdt grenene for hende, og lod dem forsigtigt 
glide sammen igen bag dem. 

– Tadeusz Landau lagde pigen på den gyldne platform foran væsenet, hun 
begyndte at skrige. 
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Om Forfatteren:  

 

Jeg har tidligere skrevet et par innovative fagbøger. 'Objektorienteret analyse og design' 

ISBN: 9788741862248 og 'Inspektion i Praksis' ISBN:8775116960, 9788775116966 .  

 

Skønlitterært debuterede jeg med en novelle i Politikkens weekend tillæg, 1989-04-30. Med 

titlen: Den dag assurandør Enrico Ernst bed en betjent'. En underfundig lille sag. 

 

I 2014 udgav jeg digtsamlingen: ’Billeder fra Bagerste række’ på forfatterforlaget Attika. 

 http://picturesinyourhead.com/picturesinyourhead/billeder-fra-bagerste-raekke/ 
 

I 2017 udgav jeg digtsamlingen: ’Der var engang en gang’ også på forfatterforlaget Attika. 

https://www.facebook.com/Der-var-engang-en-gang-1943240265935108/ 

 

Jeg har også udviklet noget så usædvanligt som en top professionel, men gratis, dansk 

platform for store 'Interactive fiction' projekter se: 
http://picturesinyourhead.com/picturesinyourhead/interactive-fiction/hvordan-kommer-jeg-igang/ 

 

En anden af mine aktiviteter er et projekt med titlen: 'The friendly Poetry Hacker'. En app. 

som ud fra en tekstanalyse af et værk kan producere 'lookalike' tekster underlagt bindinger 

f.eks. på Haiku form, faste enderim, bogstavrim etc. Se: 
http://picturesinyourhead.com/picturesinyourhead/the-friendly-poetry-hacker/the-friendly-poetry-hacker-
download/ 

 

Min uddannelse er civilingeniør. 

 

Jeg  gik på  Vesterbro Forfatterskole i 2017. 

 

Samfundet og menneskelivet  
http://www.visionspartiet.dk/  (2008 -2012  - næstformand) 
http://basisindkomst.dk/      (2013 – 2019  næstformand) 
http://www.e-forskning.dk/harmoniisindet/hvem-er-vi/index.html 
http://www.linkedin.com/profile/view?id=3076675&trk=nav_responsive_tab_profile 
 

 

http://picturesinyourhead.com/picturesinyourhead/billeder-fra-bagerste-raekke/
https://www.facebook.com/Der-var-engang-en-gang-1943240265935108/
http://picturesinyourhead.com/picturesinyourhead/interactive-fiction/hvordan-kommer-jeg-igang/
http://picturesinyourhead.com/picturesinyourhead/the-friendly-poetry-hacker/the-friendly-poetry-hacker-download/
http://picturesinyourhead.com/picturesinyourhead/the-friendly-poetry-hacker/the-friendly-poetry-hacker-download/
http://www.vesterbroforfatterskole.dk/
http://www.visionspartiet.dk/
http://basisindkomst.dk/
http://www.e-forskning.dk/harmoniisindet/hvem-er-vi/index.html
http://www.linkedin.com/profile/view?id=3076675&trk=nav_responsive_tab_profile

