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NY ROMAN: Anne 
Hjælmsø sætter 
mange følelser på 
spil i sin nye roman 
»Syvstjernen«.

J.K. Rowlings voksenroman 
»Den tomme plads« måtte 
vige, da Ganløse-forfatte-
ren Anne Hjælmsøs roman 
»Syvstjernen« kaldte i em-
beds medfør, og uden sam-
menligning i øvrigt, så var 
der mere symbolik i det, end 
man umiddelbart skulle tro.

»Syvstjernen« handler 
nemlig på mange måder om 
at fylde den tomme plads i sit 
liv.

Midaldrende Solvej har 
lige mistet sin livsledsager, 

da hun får chancen for en 
ny start i bofællesskabet 
Syvstjernen tæt på vandet 
i Gilleleje. Nybygget som et 
oldekolle af den mere mon-
dæne slags og tænkt som en 
givtig forretning for inve-
storerne. Men det var før fi -
nanskrisen, så i stedet for at 
sælge dyrt, må fl ere af dem 
selv fl ytte ind i husene for at 
redde, hvad reddes kan.

Der er revisorparret Icy og 
Ib med mere sans for penge 
end deres voksne tvillinger. 
Arkitekten Esben med sans 
for skønhed og funktionali-
tet. Hans smukke, men han-
dicappede kone Jutta. So-
ciale Solvej og enspænderen 
Sofi a. Scenen er sat til det 
gode liv, men fortidens spø-
gelser trænger sig på, gamle 

hemmeligheder dukker op. 
og nye udfordringer står på 
spring. Der er slanger i pa-
radiset, men også tro, håb og 
kærlighed. 

Det møder Solvej på fl ere 
måder. I forholdet til datte-
ren og barnebarnet, i sam-
været med nye og gamle 
veninder og sidst men ikke 
mindst, da hun forelsker sig. 
Desværre er genstanden for 
hendes følelser ikke sådan 
at blive klog på, så snart 
svinger Solvej som en anden 
teenager mellem lykkerus, 
tvivl og usikkerhed. 

Undervejs må hun og de 
andre i kollektivet forholde 
sig til både sygdom, ulyk-
ker og død, men også nyt 
liv og nye kærlighedsbånd. 
Anne Hjælmsø har kort 

sagt skrevet en roman om 
livet på godt og ondt, og som 
læser bliver man hurtigt 
fanget ind af de forskellige 
skæbner, der mødes i med-
gang og modgang. Stærkest 
står kvindeportrætterne og 
som kvinde er det let at føle 
sig hjemme i Syvstjernens 
kvindeunivers. Mændene er 
det - lige som for kvinderne 
i bogen - sværere at komme 

ind under huden på. 
Handlingen fl yder lige så 

let som sproget, og byder på 
overraskelser, der pludselig 
kan få én til at ændre opfat-
telse af en person, som man 
har haft et helt andet billede 
af. Ganske som livet pludse-
lig kan tage en helt uventet 
drejning!  

Syvstjernen er en kvin-
deroman, en udviklings-

roman og en kærligheds-
roman. Den handler om at 
holde hjertet varmt, og det 
bliver man varm om hjertet 
af!

ross

Når den tomme plads                                                                                                      
fyldes af hjertevarme

Syvstjernen er en kvinderoman, en udviklingsroman og en kærlig-
hedsroman. Foto: Allan Nørregaard

FAKTA

 Anne Hjælmsøs ro-
man »Syvstjernen« er 
udkommet på Forla-
get Genspejling den 
1. august 2014.

 Bogen er på 336 sider 
og den vejledende 
pris er 198 kroner in-
klusive moms.

 »Syvstjernen«  kan 
også købes som 
E-bog til vejledende 
pris på 54 kroner in-
klusive moms. 

 Læs mere på www.
annehjaelmsoe.dk. 

NY ROMAN: Hendes 
nye roman »Syv-
stjernen« har været 
syv år undervejs, og 
imens har hun også 
skrevet andre ting.

GANLØSE: Da Anne Hjælm-
sø udgav sin første roman 
»Elsker til vanvid« for syv år 
siden, fi k hun mange kom-
mentarer fra læserne, der 
ville vide, hvordan tvillin-
gerne i romanen var blevet, 
som de var, og hvorfor deres 
forældre var så forkvaklede. 

Nu udkommer »Syvstjer-
nen«, men selv om den har 
personsammenfald med den 
første bog, kan den sagtens 
læses uden at have læst »El-
sker til vanvid« først.

Romanens omdrejnings-
punkt er bofællesskabet 
»Syvstjernen«, der var 
tænkt som et mondænt olde-
kolle.

- Min søster og jeg talte for 

10 år siden om, at når vi blev 
gamle - og der er jo lang tid 
til, Hmm! - så ville vi lave 
et oldekolle, og det skulle se 
sådan og sådan ud, fortæller 
Anne Hjælmsø. Så da hun 
skulle fi nde et centrum for 
begivenhederne i sin nye ro-
man, lod hun dem fl ytte ind 
i »Syvstjernen« med fælles-
hus og seks individuelle bo-
liger som »takker« omkring 
et fælles haveanlæg.

 Sværere at skrive
Tvunget af forskellige uhel-
dige omstændigheder fl yt-
ter bogens personer ind, og 
selv om både handlingen og 
sproget i bogen fl yder let, 
har det taget Anne Hjælmsø 
syv år at nå frem til udgivel-
sen.

- Jeg har altid elsket af 
skrive, og det har været 
ukompliceret, sjovt og dej-
ligt, siger hun, og sådan 
var det også, da hun skrev 
»Elsker til vanvid«. Men 
bagefter meldte hun sig ind i 

Dansk Forfatterforening, og 
mødet med de mere etablere-
de forfattere og deres snak 
om blandt andet »Den svære 
toer«, fi k hende til at tvivle 
på sine egne evner.

- Jeg begyndte at tænke: 
Ups! Jeg er vist ikke dygtig 
nok. Det er ikke så nemt at 
skrive en bog, og jeg blev så 
kritisk, konstaterer hun.

Så mens hun har skrevet 
om og skrevet om på »Syv-
stjernen«, har hun også 
skrevet på andre ting ved si-
den af. Desuden har den uni-
versitetsuddannede cand.
mag. i nordisk litteratur og 
retorik siddet i styrelsen for 
de skønlitterære forfattere 
i Dansk Forfatterforening, 
og deltaget i foreningens 
forskellige litterære arran-
gementer og oplæsninger. 
Endelig har hun skrevet 
kronikker og debatindlæg, 
undervist både børn og 
voksne i kreativ skrivning 
og holdt foredrag.

Og så er det altså også en- delig lykkedes at blive fær-
dig med »Syvstjernen« og 
det modne persongalleri, 
som Anne har skullet få hold 
på, mens hun skrev.

- Jeg får ideer, når jeg først 
begynder at skrive histori-
en, fortæller hun, og selv om 
hovedpersonen Solvej har 
fællestræk med hende selv, 
så er hendes personer først 
og fremmest inspireret af 
mennesker, hun møder eller 
ser.

- Solveig har egenskaber, 
jeg også har, og jeg elsker 
også min have, siger hun. 
Men mens Solveig er blevet 
enke, og kun har en datter og 
et barnebarn, så lever Anne 
i en stor, sammenbragt fa-
milie med sin ingeniørmand 
Peter og deres til sammen 
fem børn og syv oldebørn.

- Når vi skal samles bare 
børn og børnebørn, så er vi 
18, så på den måde ligner jeg 

slet ikke Solvejs minifami-
lie, siger hun og bedyrer, at 
Solvejs datter Heidi heller 
ikke ligner nogle af hendes 
døtre. 

Hun erkender blankt, at 
»Syvstjernen« er en kvin-
deroman, og fra nogle af de 
mænd i hendes bekendt-
skabskreds, der allerede 
har læst den, har hun hørt 
kritik af, at bogens mænd 
har så svært ved at træde i 
karakter.

- Jeg svigter måske mæn-
dene lidt der, men jeg har 
ikke kunnet gøre det ander-
ledes, siger hun.

 I fornemt selskab
Nu er »Syvstjernen« færdig, 
og umiddelbart mener Anne 
Hjælmsø ikke, at hun har 
stof til en treer i det person-
galleri. 

Til gengæld har hun fl e-
re andre udgivelser på vej. 

Blandt andet en roman om 
en kvinde, der er adopteret 
fra Vietnam, en novelle-
samling om den måde, vi 
behandler vores gamle på 
med arbejdstitlen »Jeg skal 
aldrig på plejehjem« samt 
en novelle til forfatteren 
Michael Svennevigs »Gam-
melbogen II«, hvor hun er i 
fornemt selskab med store, 
kendte digtere som Benny 
Andersen og Pia Tafdrup.

Og selv om hendes økono-
miske fundament er folke-
pensionen og pensionsord-
ninger fra de gode job som 
blandt andet forsker, rådgi-
ver og projektleder, så har 
hun i en alder af 65 nået sine 
drømmes mål. Nu er hun 
forfatter.

- Jeg kan ikke leve af det, 
men jeg lever for det, fast-
slår hun.

ross

Anne Hjælmsø lever for at skrive

Anne Hjælmsøs drøm er gået i opfyldelse. Nu er hun forfatter.  Foto: Allan Nørregaard

- Jeg blev så kritisk, siger Anne Hjælmsø om grunden til, at det har taget syv år at skrive »Syvstjernen«.


