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Forestil dig ... millioner af Tænkepauser                     
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Der var engang et lille universitetsforlag i provinsen, Der fik storheDsvanviD og beslutteDe, at hele 

verDen skulle læse Dets bøger. Derfor uDgav Det millioner og atter millioner af tænkepauser og solg-

te Dem så billigt, at alverDens læsere købte bøgerne – og flere til. se, nu leveDe forlaget lykkeligt til 

Dets Dages enDe.

Historien er bare fiktion. Eller måske rettere: en overdrivelse af fakta. For i virkeligheden har provinsfor-

laget med februar måneds Tænkepause om fiktion trykt Tænkepauser-serien i over 1 million eksemplarer. 

Og det er ikke engang løgn, men den skinbarlige sandhed. Hvad forskellen er mellem de to, og hvordan 

fiktion hverken er det ene eller andet og alligevel kan ændre vores liv, kan du blive meget klogere på i 

Fiktion af Simona Zetterberg Gjerlevsen. Imens kan vi på forlaget drømme videre om, at vores 1 million 

Tænkepauser en dag i virkeligheden bliver til millioner og atter millioner. 

simona Zetterberg gjerlevsen

Adjunkt ved Institut for Kommunikation og Kultur – Nordisk Sprog og Litteratur, 

Aarhus Universitet. Har skrevet ph.d.-afhandling om fiktionens opståen primært i en 

dansk kontekst.  

forfatteren kan kontaktes på:

norsgjerlevsen@cc.au.dk eller 87 16 32 49

Fiktion er nr. 56 i serien Tænke-

pauser. Alle bøger i serien fås 

også som lyd- og e-bøger og 

kan købes i abonnement.

                                                     

”Kan du forestille dig, at der ikke fandtes fiktion? Jeg har svært ved 

det. Men fiktionsfilmen Equilibrium og romanen Farenheit 451 giver 

deres bud på, hvor dystopiske samfund vi ville leve i, hvis der var 

fiktionsforbud. Vi oplever fiktion overalt i form af film, romaner, 

computerspil og youtube-videoer, men faktisk bruger vi også vores 

evne til at opfinde scenarier og karakterer i fagtekster, opslagsvær-

ker og i planlægningen af vores dag.” 

”Fiktion er helt afgørende for vores evne til at tænke nyskabende, 

opfinde alternative verdener og reflektere over den aktuelle virke-

lighed. Hvis vi ikke havde den, ville vi mangle en stor del af det, 

der gør os til mennesker.” 

Den 4. februar opfører nørrebro TeaTer Tænkepausen LIVe. 
komIker og journaLIsT sebasTIan DorseT er VærT for monoLog og LeVenDe TaLkshow.


