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båltale til Sankt Hans 
på Bakkegaard Gæstgiveri Møns Klint, juni 2014

God aften :-)

Det er en stor glæde for mig, at jeg står her i dag og skal holde båltale –
og det er også lidt af en overraskelse … 

… fordi det kun var meningen, at jeg skulle holde fem dages ferie på
Møn, og det var i august sidste år. Nu er jeg flyttet fra München til Møn,
jeg er blevet forfatter, og jeg har startet et helt nyt liv. 

Så det er et farligt sted I står på i aften, fordi alle de forandringer
begyndte med et kort ophold her på Bakkegaarden.

“Fem dages ferie på det her smukke sted? Hvor er du heldig at du har
SÅ meget tid“, sagde et par andre turister til mig da vi kiggede ud over
Østersøen. De havde set klinten, og så skulle de skynde sig videre.

Jeg var ikke i stand til at skynde mig i den ferie, fordi jeg havde forvredet
min fod lige før jeg skulle afsted. Jeg var nødt til at tage det roligt – men
det viste sig at være et stort held.

Jeg var i stand til at køre, og så kørte jeg til klinten lige som masser af
andre turister den skønne dag i august. Og så gik jeg ned ad Danmarks
længste trappe. 497 trappetrin. Man kan klare den på ti minutter – hvis
man skynder sig. Med mine krykker tog det næsten en time. Da jeg
nåede stranden, satte jeg mig ned på en sten, fordi jeg slet ikke var i
stand til at gå længere. Jeg havde ondt i min fod, og jeg havde også ondt
i min sjæl. Min far var død, min mor var død, og mit ægteskab var gået i
stykker, det hele i løbet af ni måneder, og jeg vidste ikke længere, hvad
jeg skulle med mit liv.
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Så sad jeg der på stenen og kiggede på havet og på klinten. Og det
gjorde jeg i over en time. 

Havets bølger rullede ind til stranden, som de gør ved alle kyster, jorden
rundt. Frem og tilbage, frem og tilbage. Jeg kiggede på havet og trak
vejret i takt med bølgerne og blev helt stille indeni.

En gruppe skoleelever kom forbi og smed sten i vandet og skyndte sig
væk igen. Jeg blev siddende der på min sten.

Det var helt umuligt for mig at skynde mig væk. Bag mig hævede klinten
sig op til himlen. Mere end hundrede meter af kridt. Strålende hvid mod
den blå himmel. Stejlere end alle alpernes skrænter. Så gammel, så
mægtig og så smuk.

Masser af turister kom ned ad trappen, tog billeder og skyndte sig op
igen. Jeg blev siddende der på min sten, og for første gang i mange
måneder havde jeg ikke længere ondt.

Mit liv var brudt sammen tre gange i det forgangne år. Men da jeg sad
der på stenen, forstod jeg, at alle mine onde oplevelser var bittesmå i
forhold til klinten. Det tager ti tusind år at danne en håndsbredde af
klinten. Millioner af kokkolith-alger var døde og deres skeletrester havde
dannet det her utrolig smukke kridt. Kridtet var blevet presset ned på
havbunden og løftet op igen, stykker var brudt væk og faldet i havet, men
det hele var blevet til noget nyt, kæmpestort og vidunderligt. Livet kan
bryde sammen og fantastiske ting kan genopstå. Hvordan kunne jeg
være ulykkelig? Alt det smertefulde, jeg havde oplevet, var bare en del af
en større plan. Noget helt nyt og fantastisk var ved at opstå, det kunne
jeg føle, da jeg sad der på min sten. 



båltale til Sankt Hans på Bakkegaard Gæstgiveri Møns Klint, juni 2014 
Carmen Wedeland, www.inselauszeit.wordpress.com             3

Fem dejlige dage tilbragte jeg her på Bakkegaarden. Jeg gik små ture og
læste meget, og jeg skrev notitser – om kridt og havvand og plantelivet
her på øen.

Jeg var nemlig også kommet til Møn for at samle idéer til en fantasy
roman. Efter alle de katastrofer i min familie var det det eneste, jeg
virkelig havde lyst til. Som barn havde jeg altid drømt om at tale med
træer og dyr og elverfolk. Da jeg var 13 skrev jeg min første eventyrbog,
41 sider om en prinsesse og en hyrdepige som opdagede at de var
tvillingssøstre og skulle kæmpe mod en røverbande  (her i en
maskinskreven pragtudgave med mine egne illustrationer).

Desværre fortsatte jeg ikke med det. Jeg glemte min fantasy verden og
blev journalist og skrev om seriøse emner som det tyske
uddannelsessystem og arbejsmarked. Senere fik jeg nogle store
virksomheder som kunder, og i stedet for magi og heroiske gerninger
skrev jeg om industrielle produkter og markedsføringsplaner. For
eksempel en kronik om Bosch og Siemens‘ hvidevarer og
køkkenmaskiner (her i en trykt pragtudgave med professionelle
illustrationer). Og jeg tjente rigtig mange penge på den, så det måtte
være bedre end at skrive eventyrbøger. 

Så gik der mere end 25 år uden flere fantasy historier fra min side. Og
jeg troede at jeg var tilfreds med mit liv.
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Lige indtil den dag hvor min far faldt ned fra en stige og døde. Så
opdagede jeg, at hvis man har en drøm, skal man følge den med det
samme, fordi det kan lige pludselig være for sent. Tre måneder senere
døde min mor af kræft, og jeg arvede penge nok til at forfølge et par
drømme, men i alle de år havde jeg glemt hvad min drøm egentlig var. 

Men i april sidste år dukkede begyndelsen af en historie op i mit hoved:
om en ø som er bygget på fossiler, hvor folk laver magisk glas, de lever i
luksus og aner ikke at øen er truet af et uhyre fra oldtiden og vil gå under
i en stormflod, hvis ikke de finder ud af at arbejde sammen og redde
deres ø.

At skrive den historie var det eneste jeg havde mod på den der triste
sommer i München sidste år. 

Så kom jeg til Møn for at opleve hvordan der ser ud på en ø, der er
bygget på fossiler. Jeg fandt fossilerne og meget mere: Jeg fandt klinten,
glaskunstnere og et magisk sted som emmer af kreativitet. Og efter min
time på stenen ude ved klinten tænkte jeg: Det hele giver mening
efterhånden!

Jeg vendte tilbage til München og fortalte alle som jeg kender: Jeg har
besluttet at forlade mit gamle liv, næste uge rejser jeg til en ø i Danmark
og skriver en fantasy bog. 

Og alle sagde: Det vil jeg også!

Jeg aner ikke hvorfor de ikke er her i dag ... men jeg kom, og de næste
par måneder blev de lykkeligste i mit liv.
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Jeg boede på Bakkegaarden og gik ture i klinteskoven og ved stranden.
Hver gang kom jeg tilbage med nye idéer. Jeg besluttede, at min fantasy
ø skulle have en klint som Møn – nej, endnu bedre, der skulle være to
øer med to klinter, som lå over for hinanden. Og så skulle der være
fyrtårne, ikke kun ét fyr som her, men flere i forskellige farver. Så ville jeg
have en magisk skov og masser af huler i jorden med levende fossiler. 

Til sidst havde jeg næsten 100 sider med beskrivelser af min verden.
 
Mine figurer kom også til live, og de begyndte at gifte sig med hinanden,
og de fik børn, og i december endte jeg med 10 hovedpersoner og
omkring 30 bipersoner. Jeg elskede dem allesammen!

Jeg besluttede at glaskunstneren skulle bygge et fyrtårn i kapitel 2,
fyrtårnet skulle bryde sammen i kapitel 4, fossilet skulle komme til live i
kapitel 8 ... Det blev til en handlingsplan på 50 sider og jeg følte, at jeg
var en gudinde! Jeg kunne skabe en verden og bestemme over liv og
død. Jeg var almægtig!

Så begyndte det at gå galt. Hver gang jeg kom tilbage fra en tur, var
mine figurer begyndt at lave mine planer om. De sad på tastaturet og
råbte op til mig: Det er noget pjat du har planlagt her i kapitel 2 og 4 og 8.
Og i øvrigt har vi tænkt på en masse bihandlinger, som også skal være
med i din bog.

Til sidst havde jeg hundredvis af sider med idéer, men jeg havde ikke
skrevet en eneste sætning!
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Men en mørk nat i januar begyndte jeg endelig at skrive. Efter en uge
havde jeg halvandet kapitel i nobelprisværdigt tysk og tænkte “Hold da
op! Jeg bliver nok færdig til påske, og så bliver bogen udgivet og jeg
bliver rig og berømt“. Så sendte jeg teksten til et par testlæsere. Og de
blev helt forvirrede af mine 10 hovedpersoner, og handlingen kunne de
slet ikke begribe.

Så gik jeg rundt og græd et par dage, og mine 10 hovedpersoner sad på
tastaturet og dukkede nakken. Og i februar slettede jeg halvdelen af dem
og begyndte forfra. Jeg skrev halvandet kapitel igen og syntes selv at nu
havde jeg rigtig styr på det. Testlæserne sagde at teksten var bedre nu.

Men så læste jeg den selv igen og syntes at noget var helt forkert. Den
udtrykte ikke rigtigt den inderste kerne af det, jeg gerne ville sige. Hvis
jeg virkelig vil formidle de budskaber som jeg har, bliver jeg nok nødt til
at slette endnu flere bihandlinger og en hovedfigur.

Så i dag arbejder jeg på den tredie version af mine første kapitler. Nu tror
jeg ikke længere, at en forfatter er den almægtige skabner. Det at skrive
en roman, det er nok mere som at observere klintens dannelse. En
masse af små idéer bliver født og dør, de synker til havbunden og bliver
presset sammen, de dukker op, skinner i solen og bryder sammen igen.
Og hele processen tager millioner af år.

Men jeg er sindssyg glad for, at jeg kom her på min fem dages ferie i
august sidste år. Jeg har fundet et sted jeg vil være resten af mit liv, og
Vivi og Uffe har budt mig velkommen, sammen med mange andre søde
mennesker her på Møn. Så nu bliver jeg bare boende på Bakkegaarden,
fordi det var det bedste jeg gjorde i hele mit liv: at komme her, sidde på
en sten ved klinten, og ikke skynde mig videre. 

Tak fordi I gjorde mig selskab!


