
 

Malene Sølvsten 

På Brønderslev bibliotek har vi har holdt en hyggelig aften med Malene 

Sølvsten, som kom og fortalte om, hvordan Brønderslev spiller en væsentlig 

rolle i hendes fantasybøger. Malene har skrevet bøgerne Ravnenes hvisken 1 og 2, 

og det var dem, aftenen tog udgangspunkt i. 

 

Malene er selv født og opvokset i Brønderslev, så det var naturligt for hende at 

lade byen spille en rolle i bøgerne. Hun fortalte om at tage noget af det, der er 

allermest trygt for en selv, og så lade en uhyggelig handling udfolde sig der. Det 

skræmmer hende nemlig mere end så meget andet, og det var netop det, der 

var årsagen til, at Brønderslev kom med i bøgerne og fik så markant en rolle. 



 

 

 

Vi hørte også Malene fortælle om, hvordan hun havde ændret på nogle ting i 

byen, så hun ikke blev låst alt for meget fast af, at tingene skulle passe sammen. 

Bl.a. opfandt hun nye vej- og bynavne. Også gymnasiet fik et lille pift; der blev 

skruet op for farverne på de forskellige gange, så de virkelig var orange osv. 

Blandt publikum sad også nogen, som var nysgerrige på, hvor mange af 

personerne i bogen, der har afsæt i virkeligheden. Her kunne Malene fortælle, 

at det mest var hende selv, der optrådte i bogen, men at inspirationen jo 

selvfølgelig kommer et sted fra. 

 

Lige inden pausen læste Josephine igen op, denne gang fra Ravnenes hvisken 1. 

Det er altid anderledes at få læst noget højt, end det er at læse det selv, for  det 

er nogle andre ting, man lægger mærke til. Særligt beskrivelserne stod tydeligt 

frem i højtlæsningen. Måske var det fordi, det var noget af det, Malene selv 

havde talt om og været inde på. 

Efter pausen gik snakken meget på, hvem der var den lækreste fyr i bogen, 

hvordan hun havde researchet til bøgerne og hvad hendes videre forfatterskab 

kan komme til at byde på. 

 

Det var en rigtig spændende aften, og hvis ikke man allerede havde læst 

Malenes bøger, så fik man med garanti lyst til det herefter. Jeg kan i hvert fald 

kun anbefale dem. 

 

 

 


