
Det år vi gik til begravelser
Henriette Rostrup kommer gerne ud og 
læser op af sin seneste roman, Det år vi gik til 
begravelser, og tager en snak om bogen og 
dens forskellige karakterer og temaer.

Katastrofen
Alle Henriette Rostrups bøger har haft kata-
strofen som tema. Den udefrakommende, 
der bryder ind og forandrer liv, og den indre 
katastrofe, der langsomt bygges op som 
følge af bl.a. en dysfunktionel barndom. Om 
forsøget på at finde sin egen plads i tilværel-
sen, på den anden side af katastrofen.

Den dysfunktionelle familie
Et andet gennemgående tema i forfatter-
skabet er fraværende og/eller alkoholise-
rede forældre, der gør deres bedste efter 
begrænsede evner, uden at det er nok. De 
involverede efterlades afstumpede og følel-
sesmæssigt amputerede, og dysfunktionali-
teten går således i arv, hvis ikke den enkelte 
tager et opgør med den.

New York
Om byen som karakter i sig selv, om at slå 
sig ned et fremmed sted i verden, om at 
genetablere sig selv i en ny virkelighed med 
vide rammer. Om ensomhed og om at turde 

danne relationer på tværs af alt. Og om at 
kaste sig ubeskyttet ud i livet.

Det autobiografiske
Henriette Rostrup fortæller om det arbejde 
med autobiografiske tematikker og un-
derstrømninger, der går som en rød tråd 
gennem hele hendes forfatterskab. 

Forlagsbranchen
Et mere specifikt foredrag om selvgjorte 
erfaringer fra forlagsbranchen i Danmark 
og i New York, om at have prøvet at sidde 
på begge sider af skrivebordet, og om de 
udfordringer branchen står overfor.
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Forfatterpræsentation
Henriette Rostrup (f. 1970) er cand. mag i moderne litteratur og litteraturformidling 
fra Københavns Universitet. Hun debuterede i 2007 med novellesamlingen Afkom 
og siden udkom romanerne I dag og i morgen i 2008 og Skygger i 2011.  
Henriette Rostrups seneste roman, Det år vi gik til begravelser, udkom i oktober 
2015.

Hun bor på Nørrebro med sin mand og deres to børn.

Forfatteren er 
aktuel med
Det år vi gik til begravelser
Jewel Temper tager til New York 
med diffuse drømme og uden an-
dre planer end ikke at være der, 
hvor hun oprindeligt kommer fra. I 
virkeligheden hedder hun Julie og 
er vokset op i Kokkedal.

Hendes talent for at skrive bringer 
hende i favnen på den litterære 

agent Mia, som hyrer hende som 
ghostwriter for populære, men ud-
brændte forfattere. Samtidig skriver 
hun på sine alt andet end sukkersø-
de barndomserindringer.

Da hun bliver gravid, fortæller hun 
det ikke til barnets far. I stedet flytter 
hun ind blandt skæve eksistenser 
i kvarteret Hell’s Kitchen og knyt-
ter sig især til transvestitten mr. 
Velázquez, der med tiden bliver en 
slags alt i en – mor, far, mormor og 
morfar. 

Efter ti år i New York får hun tilsendt 
en pakke med breve, som hendes 
nu afdøde mor har skrevet til hende 
gennem alle årene, men som hun 
aldrig har sendt. 

Det år vi gik til begravelser handler 
om at være hjemløs i sin egen fa-
milie, om at turde finde sig selv og 
holde op med at flygte fra livet – og 
døden. Det er en stor og mangefa-
cetteret fortælling om familie, kær-
lighed og identitet.

Forfatteren  
fortæller gerne om
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