
Drama fra virkeligheden
Romanerne Det syvende barn og Logbog fra et livsforlis kredser 
om børns forhold til voksne og tager udgangspunkt i en dramatisk, 
personlig historie, der begynder med forfatterens første to år på 
spædbørnehjem. Erik Valeur fortæller om processen med at skrive 
sine egne oplevelser ind i en romanfortælling, der også beskriver 60 
års danmarkshistorie og sætter skarpt fokus på medier, magtudøvelse 
og toppolitik. 

”En interessant, rørende og tankevækkende aften.”
Louise Rauff Tranborg, bibliotekar

Magtens Danmark
Kom tæt på magtens mekanismer med en lang række eksempler 
på hemmeligholdte beslutningsprocesser i demokratiets hjerte – 
dér hvor alt skulle være åbent og redeligt, men alt for ofte ender i 
skandaler uden for demokratisk rækkevidde. Hør om de 7 foretrukne 
redskaber i magtelitens værktøjskasse. Og hvordan afdækningen af 
de største skandaler lammes. Eksempler fra både forfatterens romaner 
og journalistiske bøger om magt. 

”Knivskarpt og øjenåbnende oplæg med intens, efterfølgende diskus-
sion.” 
Peter Joh. Schjødt, forfatter og samfundsdebattør
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Forfatterpræsentation
Erik Valeur (f. 1955) udkom i 2011 med den prisvindende roman Det syvende barn, 
som tog udgangspunkt i hans opvækst på et spædbørnshjem i Skodsborg. Romanen 
var hans skønlitterære debut, for hvilken han modtog BogForums Debutantpris, 
Weekendavisens Litteraturpris, Harald Mogensen Prisen, DR Romanprisen og den 
skandinaviske pris Glasnøglen. Det syvende barn er udgivet i en lang række lande og 
alene i Danmark solgt i 150.000 eksemplarer. I 2015 udkom Logbog fra et livsforlis, 
som er solgt til USA, Tyskland og Holland.

Erik Valeur er uddannet journalist og har tidligere arbejdet for bl.a. Berlingske, 
Information, Radioavisens Nyhedsmagasin og DR Dokumentar. Han har modtaget 
Cavlingprisen hele to gange samt Krygerprisen, P1-prisen, Publicistklubbens Jubilæ-
umspris og er desuden medstifter af månedsbladet Press. Forfatter og initiativtager til 
en række bøger om magstrukturer i Danmark, bl.a. Magtens Bog, Magten og kunsten 
at styre en beslutningsproces og Journalisternes Hvidbog om Ministerbetjening.

Forfatteren er 
aktuel med
Logbog fra et livsforlis
I det hvide fyrtårn, som i århund-
reder har set sømænd forlise og 
drukne i det hav, der i generationer 
blev kaldt for Helvedesdybet, bor 
en mand med en ejendommelig 
hemmelighed.
 
Malin forstår, at Viggo Larsen er 
vokset op med de mest forfærdeli-
ge syner – og at han allerede som 
barn fik en viden, som ingen skulle 

have haft. Den viden er ved at slip-
pe ud til omverdenen, mens Malin 
forsøger at komme ind på steder, 
hvor ingen har været før: I det mørke 
rum, hvor manden i fyret voksede 
op med sin mor og bedsteforæl-
dre – og tre gule kanariefugle – og 
med bogen Den lille prins liggende 
under sin hovedpude. 

På årets første dag forsvinder det 
kvindelige overhoved for den mest 
magtfulde familie i landet, og ingen 
er i stand til at forklare, hvad der 
er sket. Der står et tomt fuglebur i 
vindueskarmen på plejehjemmet 
Solbygaard – men den gamle En-

kefrue, som er mor til både landet 
statsminister og justitsminister, er 
forsvundet, og hele nationen leder 
efter hende. 

Logbog fra et Livsforlis er en fabel, 
en samtidsfortælling og en thriller 
på én gang. Den handler om børn, 
der vokser op med særheder, in-
gen kan finde ud af at flygte fra. Om 
ånder og om døden – og Universet 
– om magtfulde politikere, manage-
ment-guruer og mediestjerner. Og 
om de hemmeligheder, alle menne-
sker forsøger at skjule for sig selv – 
og hinanden.
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