
Forfattere skriver 
live-litteratur under 
coronakrisen
Vi smittes, isoleres derhjemme, mister jobbet, 
 fanges i udlandet eller dør. Der er masser af 
dramatik og sørgelige historier lige nu, som bør 
omsættes til litteratur. Det mener ni forfattere, der 
vil skrive fælles bog live på sociale medier, hvor 
de samtidig indsamler beretninger fra  danskerne

Selvom det er på tragisk baggrund, ændrer coronakrisen 
så meget i vores liv her og nu, at det bør laves til fiktion. 
Det mener ni forfattere fra Byens Forlag. De har derfor sat 
gang i et vi-skriver-live-om-corona-krisen-projekt.

Novellesamlingen Hvor du er skabes, mens krisen står 
på. Der er ingen fast deadline, men en ambition om at 
bogen er klar til tryk, når Danmark åbner igen.

Bogen er en historie, som alle nulevende danskere er 
med til at skrive lige nu og her. Budskabet fra regering, 
statsminister og dronning er klart: Bliv, hvor du er. Og det 
er også den sætning, vi bruger som oplæg, siger en af 
forfatterne, Estrid Dyekjær, og fortsætter:

– Novellerne er fiktion om corona, hvor tanker, frustra-
tioner, frygt og fordomme flyder imellem linjerne for at 
skabe et vidnesbyrd om en global krise, der ikke kan 
løses med hverken penge, politik eller oprustning, og 
hvor vor tids mest knappe ressource, tid, er blevet det 
eneste, vi har alt for meget af.

Estrid Dyekjær understreger nødvendigheden af, at 
bogen netop skrives nu:

– Ved at skrive mens krisen udvikler sig dag for dag, kan 
forfatterne bidrage med et stykke litteratur, der er fiktion 
og virkelighed på samme tid. Essensen og følelserne kan 
ikke i eftertiden beskrives lige så intenst, som mens det 

fortsættes på næste side …
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her faktisk foregår. Når vi kommer ud på den anden side, 
er projektet forhåbentligt et unikt bidrag til forståelsen af 
et vigtigt stykke danmarkshistorie.

De ni forfattere skriver fiktion med udgangspunkt i deres 
egen situation og bruger input fra følgere på deres 
sociale medier for at favne så varierede tidsbilleder som 
muligt. Der er både positive og negative konsekvenser 
af social distancering, og ved at inddrage det virtuelle 
netværk kan flere perspektiver tages med i det samlede 
vidnesbyrd.

I Hvor du er kommer læserne til at møde coronarædslen i 
 Spanien, et af de hårdest ramte lande, en globetrotter på 
’flugt’ hjem fra Thailand, den hjemlige hygge og isolatio-
nens vanvid samt meget mere.

De ni forfattere er: Thorstein Thomsen, Vibeke Marx, 
Rune Stefansson, Maria Frantzen Sanko, Estrid Dyekjær, 
Mette Reinhardt Jakobsen, Benjamin Lamberth, Sofie 
Riis Endahl og Martin Ellermann.

Følg bogens tilblivelse
www.facebook.com/byensforlag
www.instagram.com/byensforlag

Pressefotos
www.byensforlag.dk/pr

Forudbestil bogen 
www.byensforlag.dk/vare/hvor-du-er

Kontakt
Forlagsmedarbejder Jess Lindholm på 22 70 49 99 eller 
mail@byensforlag.dk

Forfatter Estrid Dyekjær på 29 89 89 19 eller dyekjaer@
hotmail.com 
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