
Morten og UrbanPlanen
Foredraget er baseret på  Morten Papes autofiktive erindringsroman 
Planen, som han modtog BogForums Debutantpris for.

Morten Pape fortæller om sin barndom og opvækst som etnisk dan-
sker i ghettosamfundet Urbanplanen på Amager – det velfærdsbyg-
geri fra 60’erne, som endte med at blive “Lorteøens” mest berygtede 
kvarter. Han kommer ind på de kulturelle sammenstød og ikke mindst 
“os og dem”-mentaliteten og fremmedhadet, der særligt blev tonean-

givende i årene efter 9/11, og som kom til udtryk ved vrede, frustration 
og manglende forståelse kulturer imellem.

Pape beretter om sin egen og sine venners familie, på tværs af kultu-
relle og religiøse skel, om fremmedfrygt og danskerhad, tabermen-
talitet og mønsterbryderi, om at navigere rundt og forsøge at finde 
sig selv i et mulitkulturelt mikrokosmos – samt modet til at skrive og 
fortælle om det uden at lægge fingre imellem.
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Forfatterpræsentation
Morten Pape (f. 1986) er opvokset på Amager i Urbanplanen. Han 
vandt BogForums Debutantpris 2015 for sin roman Planen. Morten 
Pape er uddannet fra den alternative filmskole Super16, og han har 
siden udgivelsen af bogen afholdt en række foredrag og deltaget i 
debatter om opvækst under forskellige vilkår i Danmark.

Han har desuden deltaget i Den Europæiske Debutantfestival i Kiel; 
den internationale bogfestival i Budapest; og derudover arbejder han 
netop nu på manuskriptet til et tv-drama, der skal vises på DR i bedste 
sendetid.

Forfatteren er 
aktuel med
Planen
Morten vokser op i ghettoen Urban-
planen på Amager med det værst 
tænkelige udgangspunkt – han 
er intelligent, dygtigere end sine 
jævnaldrende i skolen, og drømmer 
om at blive skuespiller. Men drøm-
mene lever under umulige vilkår i 
et understimuleret miljø præget af 

vold og kriminalitet, samt en selv-
forstærkende underklasse-jantelov, 
der mere end noget andet dikterer, 
at man ikke skal tro, man er en skid.

Da Mortens forældre bliver skilt 
starter en kædereaktion af svigt, 
der vender op og ned på alt, og 
langsomt identificerer den stille og 
nørdede dreng sig mere og mere 
med sine indvandrervenner og de-
res had og vrede mod samfundet 
og ikke mindst sig selv. 

Planen er en coming-of-age-for-
tælling om at være barn, vokse op, 
blive forelsket og forsøge at finde 
sig selv i et betændt multikulturelt 
mikrokosmos, som de færreste 
undslipper eller kender til. Samtidig 
er Planen en historisk roman om 
de menneskelige omkostninger 
ved 90’ernes fejlslagne integrati-
on og 00’ernes fjendtlige indvan-
drerdebat, der kulminerede med 
profet-karikaturer, bandekrig og en 
hovedstad, der blev sat i flammer.

Forfatteren  
fortæller gerne om

KONTAKT: info@jppol.dk
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Morten Pape (f. 1986) er opvokset 

på Amager i Urbanplanen. Han er 

under uddannelse som manuskript-

forfatter på den alternative filmskole 

Super16. 

Planen er hans debutroman.   

… jeg går rundt i cirkler som en sul-
ten løve der langtfra er dresseret, nu 
ved jeg at jeg er indespærret og har 
været det hele mit liv, ikke bag trem-
mer eller glas, men bag billigt beton, 
udenfor venter resten af verden, og 
den kan rende mig noget så grusomt, 
den skal hverken reddes eller hjælpes, 
men ødelægges og nedbrydes, og jeg 
skal fandme nok vise dem en dag, så 
jeg sætter mig ned med pen og papir 
og skriver mit had i rim uden at tænke 
over andet, jeg er ikke andet, jeg bliver 
aldrig andet end den pik I alle skal 
sutte på, den røv I alle kan kysse, … Morten vokser op i ghettoen Urbanplanen på Amager. 

Miljøet er præget af vold og kriminalitet. 
Hans familie er ved at gå i opløsning, og i den stille 

dreng vokser et stigende had.
 

Planen er en moderne dannelsesroman om at finde 
sig selv i et rodløst og multikulturelt univers.
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    Jeg nikker og tænker over det hele mens vi går over 
gaden hen mod grillen. På den anden side af vejen er jeg 
sikker på det.
    “Jeg tror at det ville være bedst hvis vi flyttede i hus.”
    Mor skyder underlæben frem og trækker vejret dybt ind 
gennem næsen.
    “Et andet sted end Urbanplanen?”
    “Alt andet end Urbanplanen,” svarer jeg med det samme.
    Mor smiler ned til mig og nikker.
    “Jeg er helt enig, Morten. Her kan man bo, men man kan 
fandeme ikke leve her, vel?”

Vinder af BogForums Debutantpris 2015

ALT for damerne
******




