Ulvsborg, 10.2.2020

Bo(r)ggilde på Ulvsborg
Ulvsborg åbner portene for et
alternativt gilde, nemlig et
boggilde
Når Benjamin Lamberth, forfatteren fra Asnæs, udgiver sin næste roman kommer det
til at foregå i lidt særprægede og smukke omgivelser. Ulvsborg lægger hus til
fejringen af udgivelsen, som naturligvis må være et bo(r)ggilde. Alle er hjertelig
velkommen til et glas mjød eller flere lørdag den 15. februar fra kl. 15.00.
Romanen hedder Dæmring, og den udkommer på Byens Forlag. Afsættet er en
undren over, at vi mennesker gang på gang bliver forført af store og farlige idéer.
At store tanker om revolution og social ingeniørkunst kan være forførende, er ikke et
nyt fænomen. Op gennem historien er der utallige eksempler på bevægelser, der
mente at forandre verden til det bedre, og den ambition gør forfatter Benjamin
Lamberth nysgerrig.
– Jeg begyndte med et spørgsmål, der undrede mig, og så skrev
jeg den fortælling, der kunne folde spørgsmålet ud, siger han.
Særligt er han optaget af, hvad der sker, når ideologiske idéer
bliver så altoverskyggende, at de ikke levner plads til
medmenneskelighed. Og for at kunne gå linen ud, valgte han at
udforske spørgsmålet i et fiktivt univers.
– Det opdigtede univers tillader mig at undersøge temaet uden
læserens fordomme og forventninger. Det er lidt som fysikeren,
der udfører et eksperiment i et lukket miljø for at sikre sig mod
fejlkilder, siger Benjamin Lamberth.
I romanen følger vi Ghalia, der sammen med vægterlavet
forgæves kæmper for at lægge en dæmper på de mange
voldelige sammenstød mellem vulkanbyen Myrkurpolis’
forskellige folkeslag og religiøse grupperinger. Men da Ghalia en
dag kontaktes af en mystisk bevægelse, der vil samle byen om
en ny, fælles kultur, kommer hun i tvivl.
For prisen for fred er grusomt høj.
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