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Præmisserne var få. Den vigtigste: Teksterne skulle være 
nonfiktion, altså researchet, observeret eller på anden måde 
fundet ude i virkeligheden. Derudover var det vigtigt, at 
inspirationen kunne komme alle steder fra og føre stort set hvor 
som helst. 

I dette lille hæfte præsenteres resultaterne. Nogle af dem ligger 
tæt op af de genrer, der var inspiration, nogle er fløjet længere 
væk fra udgangspunktet.

Teksterne er ikke redigeret eller gennemskrevet og kan således 
ses som et inspirationskatalog over dagens eksperimenter.
Et enkelt lydindslag kan høres på fb.com/byenshusroskilde.
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En kreds af journalistiske fortællere i Foreningen for Nordisk 
Nonfiktion mødtes i november 2016 med det enkle formål 
at komme ud af komfortzonen rent fagligt. Mens nonfiktion-
fortællere ofte søger inspiration i filmmanuskripter og romaner, 
er det mere sjældent, at de benytter andre litterære eller 
kunstneriske kilder som inspiration. Det gjorde de den dag i 
Roskilde.

To undervisere gav deltagerne korte oplæg om genrerne digte, 
popsange og kortprosa – og sendte dem afsted, ud i Roskildes 
byrum, for at hente nonfiktion-historier hjem ud fra denne 
inspiration. 
Nogle af rådene lød:
»Kig efter en hookline,« 
»Hvor ofte kan du gentage dit omkvæd?,« 
»Kan man skabe udvikling på den enkelte linie eller mellem 
meget få linier?« 
»Kan fortællingen startes, skabes og sluttes på femten linier?« 
»Kan du skrive helt uden tillægsord?« 
»Brug konkrete udsagnsord«





Og trak kabler, 
byggede skabe fra 
gulv til loft, som mor 
hadede dem og gemte 
stuens fotoalbum
med hele mit liv i på 
det nye kombinerede 
arbejdsværelse og 





»Jeg drikker hver 
dag,« brøler 
han med et grin 
og skåler med 
en anden lokal. 
Mogens elsker
portvin. Og at 
fortælle om gamle 
dage.



Toget kom brølende ind på 
perronen. Snublende stimlede folk 
ud på fast grund, dynejakker
puffede mod hinanden, hey og hov, 
gummisnuder skreg mod trinenes 
metal, børn bare skreg,
stemmelejet højere og højere, venner 
fandt ventende venner, familier på 
vej hjem eller ud
moslede med barnevogne, unger, ét, 
to, tre, og hvor er Mathilde, knægte 
med en halvanden liters
helt sikkert ikke opblandet sodavand 
under armen og voks i håret 
skubbede sig ind i toget, mens
en ældre herre prøvende stak 
stokken ind i flokken af mennesker 
på vej ind og ud, forsøgte at
finde fodfæste, og ind var han. 
Fløjten lød, hyldende, insisterende, 
under den kom togets motorer
rumlende i gang og satte i et brøl.
Og så.
Stilhed.
Tilbage sad kun sammenkrøbne 



skærebræt. Kniven 
gled ubesværet 
gennem kødet 
og kammeret, og 
han skar snitter 
med rolige, jævne 
bevægelser. 
Hjertesnitter 



Enkle tanker, lette grin. 
Kolde næser, røde kinder. 
Lys i øjne. Hænder i sne.
Kold luft i lungerne. Varm 
damp i luften. 
Råb, grin, drenge, piger, 
børn, voksne.
Plastik surfer, underlag 



Jeg drømmer om 
at lave penge.
Så min dreng kan 
bo her hos mig.
Han siger: »Min 
mor, jeg kommer 
ikke nu. Jeg bliver 
hos min mormor, 
som jeg elsker.«







Rektor ville døbe 
mig: Du er ikke 
katolik!
Jeg vred mig, og 
pustede vievandet 
væk.
Jeg graver 
grænseløst efter mit 
barndoms hjerte.



Jeg dukker nakken 
og kigger væk

Da jeg går forbi 
Ham i det Høje

En skolepige 
kommer løbende 

mod mig
store sko til et 

spinkelt sind







Stik ned på tanken
Hent mig min smøg
Du forlod os en 
vinter
Din smøg blev til røg
Men du er her 
endnu,
Ja, du er her endnu



Han siger, at det må være for varmt. Han siger, at ingen har 
godt af så meget ferie. Han griner. Jeg smiler. Vi går forbi 
Domkirken, forbi bænke med sne og en frisør, som tilbyder 
impulsklip. Vi skyder genvej ad en sti, vi finder den smarteste 
vej til en endelig destination. Jeg hele tiden nogle skridt bag 
ham. 
Han fortæller, at det har været en travl uge, men at han har 
det godt. Så griner han igen. Først kort og abrupt, så højt 
og længe. Han bliver stille igen og slår albuerne ind mod 
sin jakke, så dunene trykkes sammen og jakken hvisker en 
mavepuster. Han fortæller, at han glæder sig. Han kan faktisk 
næsten ikke vente mere. Han savner dig. 



Rundt om Torvet ligger 
sneen fortættet 
i mikrodynger, en 
voldgrav 
bag den, den anden 
verden med vægge 
mellem butikkerne og 
mennesker bag mure.





Domkirken lyder over byen
Som klokken slog for dig
Det er to år siden
Du forlod mig på min vej

Men du er her endnu,
Ja, du er her nu.

Hæver 100 kroner i en automat
Pungen tilhørte dig
For 30 år siden
Gav du håndører til mig

Stik ned på tanken
Hent mig min smøg
Du forlod os en vinter
Din smøg blev til røg

Men du er her endnu,
Ja, du er her endnu

På torvet på bordet
Står din krukke til bestik
Min krukke fuld af minder
Er til salg for en slik

Du er lige her
Du er lige nu

I en 50 år gammel krukke
I cigaretten som blev aske
I kirkeklokkens klang
Og her i min sang

Du er her endnu
Ja, du er her endnu

Det var 
som om, 

du lukkede 
kapitlet 
for mig, 

dengang 
du åbnede 

rummene 
op



Han fortæller, at himlen er blå, 
at der er langt op til den i dag. 
Han har en dynejakke og stramme 
cowbowbukser på, tilbagestrøget 
hår med tilfældige grå stænk. 
Han kunne hedde Lars. Vi går 
ud af butikken gennem buksbom 
og husløg, chrysanthemum og 
cypres. Forbi en skæv trædør i 
en gul kalkmur, et kvarter med 
Annavej og Yrsavej og en kiosk 
med dyre is. Vi går forbi Bakkely, 
som troner midt på en bakke og 
minder den forbipasserende om 
æstetikken i det simpleste. 
Som Bredgade og Smalgade, 
Store Torv og Lille Torv. Det giver 
mening.

Han siger, at det må være for 
varmt. Han siger, at ingen har 
godt af så meget ferie. Han 
griner. Jeg smiler. Vi går forbi 
Domkirken, forbi bænke med 
sne og en frisør, som tilbyder 
impulsklip. Vi skyder genvej ad en 
sti, vi finder den smarteste vej til 
en endelig destination. Jeg hele 
tiden nogle skridt bag ham. 

Han fortæller, at det har været 
en travl uge, men at han har 
det godt. Så griner han igen. 
Først kort og abrupt, så højt og 
længe. Han bliver stille igen og 
slår albuerne ind mod sin jakke, 
så dunene trykkes sammen og 
jakken hvisker en mavepuster. 
Han fortæller, at han glæder sig. 
Han kan faktisk næsten ikke vente 
mere. Han savner dig. 

Han drejer ind over græsplanen 
i forhaven til et hvidt palæ. Jeg 
sætter en fod på græsplænen, 
men undviger inden han vender 
sig om. Jeg smiler og fortsætter 
ligeud af stien.

Angst, svagelighedspension og sol på torvet



Nu bliver det jul.
Nogle gange snakker jeg ok, 
nogle gange snakker jeg ikke så 
godt.
Nogle gange er jeg ok, nogle 
gange er jeg syg.
Depression.
I mange, mange år efter min 
mand døde.
Han har været død i syv år.
Jeg har været på hospitalet på 
Frederiksberg.
Nu er jeg ok.

***
Nu bliver det jul.
Og der kommer rigtig mange 
kunder og køber mange Hus 
Forbi-aviser.

Jeg kom fra Rumænien sammen 
med min mand.
Fordi vi ikke havde penge.
Vi kom til Danmark for 12 år 
siden.
Den første uge boede vi på 
gaden.

***
Nu bliver det jul.
Og der kommer rigtig mange 
kunder og køber mange Hus 
Forbi-aviser.
Og jeg får lavet lidt penge til min 
dreng.

Jeg har mit barn.
Antonio.
Han er en meget, meget smuk 
dreng.
Han er 12 år og bor i Rumænien 
sammen med min mor.
Hver måned sender jeg tusind 
kroner til ham.
Til skole, til sandwich, til varme.

***
Nu bliver det jul.
Der kommer rigtig mange kunder 
og køber mange Hus Forbi-aviser.
Og jeg får lavet lidt penge til min 
dreng.
Og måske kan jeg tage til 
Rumænien for at se ham.
Jeg ser ham kun til jul og til 
sommer. To gange om året.
Hvert, hvert, hvert år.

Jeg drømmer om at lave penge.
Så min dreng kan bo her hos mig.
Han siger: “Min mor, jeg kommer 
ikke nu. Jeg bliver hos min 
mormor, som jeg elsker.”
Min mor siger: “Nej, jeg kan ikke 
komme. Jeg er meget, meget syg. 
Måske dør jeg i Danmark.”
Hun 55 år.
Men hun har rigtig meget 
diabetes.
Og problemer med hjertet.
Hun får en lille sygepension.
Tusind kroner om måneden.

***
Nu bliver det jul.
Der kommer rigtig mange kunder 
og køber mange Hus Forbi-aviser.
Og jeg får lavet lidt penge til min 
dreng.
Og måske kan jeg tage til 
Rumænien for at se ham.
Jeg har kun ham.

Jeg har ikke andre familier.
Ingen søster. Ingen bror.
Kun min mor.
Og min dreng.

Jeg venter på, at han bliver 
færdig med skolen.
Det er fordi, han er rigtig god i 
skolen.
Bagefter kan han komme til 
Danmark.

***
Nu bliver det jul.
Der kommer rigtig mange kunder 
og køber mange Hus Forbi-aviser.
Og jeg får lavet lidt penge til min 
dreng.
Og måske kan jeg tage til 
Rumænien for at se ham.
Jeg har kun ham.
Min mand døde i en bilulykke.
  
Jeg savner jeg ham.
Men nu har jeg fundet en kæreste.
Det er dejligt.
Han er rigtig stille og rolig.
Vi arbejder hele dagen.
Sælger aviser i Roskilde, Stenløse, 
Helsingør.
Bagefter tager vi hjem.
Vi bor på et værelse i et hus med 
25 mennesker.
Det koster 3000 kroner om 



måneden.
Det er rigtig billigt.

***
Nu bliver det jul.
Der kommer rigtig mange kunder 
og køber mange Hus Forbi-aviser.
Jeg får lavet lidt penge til min 
dreng.
Og måske kan jeg tage til 
Rumænien for at se ham.
Jeg har kun ham.
Min mand døde i en bilulykke.
Min dreng er lige så gammel, som 
jeg var, da min far døde.

Han var en god, god mand.
Han spillede saxofon.
Musik!
Ja, ja, ja. Han var rigtig god til 
musik.
Han drak.
Bagefter døde han af levercancer.
Han var 35 år.
Sådan er det.

***
Nu er jeg glad.
Jeg er glad for mine aviser.

Og jeg har mine venner.
Jeg elsker mine venner.
Hver dag køber de kaffe og te 
og mælk til mig.
Kvinden, der var her lige før, 
er sød.
Hende har jeg kendt i to år.
Hun kommer hver uge.
Hver uge.
Og kigger efter mig.

Nu venter jeg bare på jul.

Jeg hedder Roka.

Han kysser 
med en 
anden. 

Dig.



Øjne på toppen af hvide bakker.
Solen danner varmesegl på ryggen, kulden siver gennem skosålerne.
Flyverdragter suser mod den blå bagkant.
Langt, kort, forlæns, baglæns, på mave, på ben.
Frygtløst.
Motorer summer i det fjerne.
Kælken banker mod det hårde underlag på vej op, dak, dak, dak,
glider ubesværet ned igen. Og igen. Og igen. 
På kollisionskurs, bladerasler, faren afværget.
Ånd ud.
En boble af en tid, der var.
Enkle tanker, lette grin. Kolde næser, røde kinder. Lys i øjne. Hænder i sne.
Kold luft i lungerne. Varm damp i luften. 
Råb, grin, drenge, piger, børn, voksne.
Plastik surfer, underlag knirker.
Øjne på toppen af hvide bakker.

Honninghjerter

4 stk. 50,–

Pr. stk. 15,– 

Honningsnitter, 

4 stk. 50,– 

Pr. stk. 15,–

Han tog om hendes hjerte med sin hånd, og blodet 
løb i ujævne stråler. Da han havde løsnet hjertet, 
lagde han det på et skærebræt. Kniven gled 
ubesværet gennem kødet og kammeret, og han skar 
snitter med rolige, jævne bevægelser. 

Hjertesnitter 

4 stk. 50,– 

Pr. stk. 15,– 



der er blomster langs Tagensvej
hvert år i november 
på en af månedens sidste dage 
den sidste dag i dit liv 

der ligger cykler i rabatten 
som minder mig om november 
om søndag morgen på Tagensvej 
om et barndomshjem i Nordjylland 

der findes insekter i rav 
så vi kan bære dem med os 
de er tusindvis af år 
og du er uden alder nu



»Ja, det varmer jo så godt,«
Hun skutter sig i sin pels, øjnene 
er let gemte bag glas med 
glidende overgang fra røgfarvet
transparent til skumringsblå, de 
pinkmalede læber fortrukket i et 
smil, der står i stærk kontrast til
sneen. Han smiler igen, skænker 
i de diminutive glas. Vi nikker til 
hinanden, slynger portvinen i
halsen.

Vintersolen reflekteres i det hvide 
hår, gråstænket som sneen, der 
ligger i dynger op ad
hushjørner, klumpet ind mod 
kantsten, men næsten trådt væk 
her foran Den Franske Vinhandel. 
Smeltet måske endda.

»Ja, det varmer jo så godt,«
Hun knirker fingrene ud af 
skindhandsker og griber om det 
lille glas, hvis indhold gør så stor 
enforskel. Hendes mand tager 
derimod et glas rom. Tak som 
byder. Det løsner jo så godt op. 
Både i led og i hals. De griner, 
eller ler er det vel nærmest.

Jeg ler med. Mere hjerteligt end 
jeg havde forventet. Men det er 
også mit tredje glas her inden
frokost. Men det gør ikke noget, 
det er lørdag og lige vejr til en 
dram, får jeg at vide med et klask 
på siden af kroppen.

»Hej Mogens,« lyder det fra 
højre. Et par på vej til den 
nærmeste brugs, hvis man 
dømmer ud fra posen med tomme 
sodavandsflasker, stopper op. 
Hej, siger Mogens, mens han 
skænker op. To portvin, og en 
peruviansk rom til herren der. 
»Det er sørme koldt i dag.« Det 
kan vi godt blive enige om alle 
sammen.

Men Mogens fryser ikke. Han 
har sixpence og jagtstøvler på. 
»Ja, sønnen har overtaget biksen, 
så jeg kan stå herude og hygge 
mig.« Smilerynkerne vil ingen 
ende tage. Gad vide, hvor mange 
glas han har fået?

»Jeg drikker hver dag,« brøler 
han med et grin og skåler med en 
anden lokal. Mogens elsker
portvin. Og at fortælle om gamle 
dage.
Mogens er Den Franske 
Vinhandels 5. købmand. 
Hans søn er den sjette. Mogens 
overtog Den Franske Vinhandel 
i 99, men den har ligget her lige 
midt på Algade i Roskilde siden 
1878. Ja, altså 1999 for pokker!

Faktisk opstod butikken allerede 
ti år tidligere i 1868. Men på en 
anden adresse i byen. Noget med 
garvet skind og en forfærdelig 
lugt. Jeg kan ikke helt følge med, 
men det gør ikke noget, for vi har 
fået varmen og kinderne blusser 
hele vejen rundt om tønden pyntet 
med flasker og glas.

En rollator kommer gående med 
en dame på, halvt forsvundet 
under en stor lilla hat. Hun har
sådan brug for et glas 
portvin. Hendes datter er på 
butiksshopping, og hun fryser af 

al den venten!
»Åh hvor det varmer godt.«

Mogens kommer til at give en 
herre et glas rom. Ned med det, 
men hov. Han ville jo have haft
portvin. Det gør ingen skade. Her 
er der nok at give af. Ingen smalle 
steder. Hverken i sindet eller om 
livet.
»Ja, det varmer jo så godt.«



Toget kom brølende ind på 
perronen. Snublende stimlede folk 
ud på fast grund, dynejakker
puffede mod hinanden, hey og 
hov, gummisnuder skreg mod 
trinenes metal, børn bare skreg,
stemmelejet højere og højere, 
venner fandt ventende venner, 
familier på vej hjem eller ud
moslede med barnevogne, unger, 
ét, to, tre, og hvor er Mathilde, 
knægte med en halvanden liters
helt sikkert ikke opblandet 
sodavand under armen og voks 
i håret skubbede sig ind i toget, 
mens en ældre herre prøvende 
stak stokken ind i flokken af 
mennesker på vej ind og ud, 
forsøgte at finde fodfæste, og ind 
var han. Fløjten lød, hyldende, 
insisterende, under den kom 
togets motorer rumlende i gang 
og satte i et brøl.

Og så.
Stilhed.

Tilbage sad kun sammenkrøbne 
kroppe i reder af sne og is, 
ventede på næste tog ud af 
byen. Ud af forstadslivet, der 
leves i brudstykker af larm og 
liv, indtil butikkerne lukker, 
ligeså tidligt som solen går ned i 
vinterhalvåret.

Livet ligesom diffunderer ind i 
privaten, så snart gågaden tager 
skiltene ind. Jeg hader det.

Det var det, jeg flyttede fra, 
flygtede fra, da jeg jog rødderne 
op i sin tid. Stilheden.

Nu er der stille på perronen. Lige 
indtil næste tog jager ind under 
halvtagene, skubbende lyden
foran sig som en bølge af tusind 
skrigende katte. Og standser. Da 
starten det forfra. Jeg hader det.

Hun gav slip.

Han holdt fast.



Har du ikke noget, du skal fortælle 
mig, havde hun spurgt, Rie Rose 
fra Roskilde. Han havde taget 
tilløb, men i sidste øjeblik skiftet 
retning, sådan som han altid 
gjorde det, og som han hadede 
sig selv for at gøre, og som gjorde 
ham så patetisk, og det var også 
så fucking sølle, hvad fanden var 
der galt med ham, mand.

Nu havde han hængt der ved 
hendes øre i et minut, en aften, 
en måned, et år, en hel ungdom. 
Røgen cirklede omkring dem, 
terninger blev kastet i ét væk, og 
hendes læbestift var rød som i 
film. Tiden var kommet; hun vidste 
det, han vidste det, men intet 
skete. Det eneste, der ændrede 
sig, var basrytmen bag dem.

Pludselig stod det klart for ham, 
at sådan ville det altid være. Han 
ville aldrig blive klar, aldrig tage
det sidste skridt. Han skulle dø 
alene og ingen ville nogensinde 
have valgt at elske ham.

Og så ramte hans læber hendes, 
og de kyssede først med lukket 
mund og så forsigtigt med tunge 
og en hånd bag hendes nakke, 
præcis som det havde stået i 
bogen. Det var det største, han 
havde prøvet, og der var kun én 
tanke i hans hoved:

Du smager af røg.

November, i dag knaser du under 
fødderne og din himmel skinner 
som blåt sølv

Fire ørnenæb gaber over 
fontænen, det må også være trist 
at være springvandsmunding i 
november 
Og bænkene har fået hynder 
af pigtrådsrim

Men et tvillingepar på tolv knuger 
sne til kugler og kaster dem 
efter hinanden og 
smiler 
og inde på Torvet er sneen smeltet 
trådt væk 
trådt til stier under fælles fodslag: 
de er sammen
 
 på Torvet

grønthandleren i gråmeleret hue 
vejer ingefæren i sin hånd, det 
bli’r vist en 10’er 
kom inden for i varmen, siger 
gartneren i det blå telt 
og alle vil hilse på Kenzo 
som er med for første gang 

og de får lov

for de er sammen på Torvet

Rundt om Torvet ligger sneen 
fortættet 
wi mikrodynger, en voldgrav 
bag den, den anden verden med 
vægge mellem butikkerne og 
mennesker bag mure.



Jeg graver grænseløst efter mit 
barndoms hjerte.

Sneen har lagt sig på et forladt 
fodboldmål
Der hænger en blå delfin i vinduet
Klokkerne ringer fra kirken på 
bakken
Mågerne flyver over en tom 
skolegård

Jeg graver grænseløst efter mit 
barndoms hjerte.

Vi stod hånd i hånd i lange lige 
rækker
kvinder med knolde i nakken, der 
lærte mig mit fadervor
Rektor ville døbe mig: Du er ikke 
katolik!
Jeg vred mig, og pustede 
vievandet væk.

Jeg graver grænseløst efter mit 
barndoms hjerte.

Jeg blev slået med et sjippetorv
gik i skole i sutsko

Jeg skrev fuck, frø og børnemagt 
på toilettet.

Jeg vippede sindssygt på stolen,
tyggede tyggegummi i timen
skrev endeløse taler om hvem jeg 
ikke ville være som voksen

Jeg graver grænseløst efter mit 
barndoms hjerte.

Jeg dukker nakken og kigger væk
Da jeg går forbi Ham i det Høje
En skolepige kommer løbende 
mod mig
store sko til et spinkelt sind

Jeg graver grænseløst efter mit 
barndoms hjerte.
Jeg graver grænseløst efter 
jordens hjerte.




