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Pressemeddelelse 
 
Jeg har hermed fornøjelsen af at informere om Attikas nyeste udgivelse, der 
udkommer d. 1. september 2015 i håb om, at bogen og forfatterenes historie må 
have interesse for jeres læsere.  
  
Over Revet Langt Ude er en debut udgivelse. 
Digtsamlingens tilblivelse strækker sig over 22 år. 
Digtsamlingen er en samtale mellem en død mor og hendes levende datter. 
 
I 1992 var Kirsten Troldborg alvorligt syg af kræft. i denne tid skrev hun de digte, 
der nu er blevet den anden halvdel af Over Revet Langt Ude. I 2014 påbegyndte 
hendes datter, Karen Troldborg, de digte, der skulle ende med at blive 
digtsamlingens anden halvdel. Karens digte rækker ud mod hendes mor, henover 
de triste oplevelser og det smertefulde savn.  
 
Digtsamlingen bliver et rum for at mor og datter kan mødes. En historie udspiller 
sig mellem de to historier og det viser sig faktisk: et sammenspil opstår mellem 
døde og levende via ord på papir.       
Venlige hilsner fra    
 
      Forlægger Flemming Madsen Poulsen   
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

"Til de mange i Danmark, der enten har siddet 
på hospice eller følt sig afmægtige overfor en 
kræftsyg far eller mor, er her et mestervæk. 

Jeg kan på det varmeste anbefale denne 
udgivelse. Som præst har jeg ofte selv været 
ude for den afmægtighed vi føler, når vi intet 
kan stille op.  Bogen viser, at man i hvert fald 

kan meget ved at være til stede. Man taler 
desværre om aktiv dødshjælp. Denne bog må 

kaldes aktiv livshjælp." 
 

   Johannes Møllehave 
 

"Alt det urimelige, uforståelige, ubærlige 
får ord i disse smukke og rørende digte. 
Den indre dialog hos mor og datter samt 
dialogen mellem dem appellerer stærkt til 
andre i samme situation og kan formentlig 
være inspiration til at turde forholde sig til 

det svære - det uundgåelige." 
 

Randi Krogsgaard 
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Karen Troldborg, født 1981 i Odder 
 
Teologistuderende ved Århus 
Universitet fra 2002-2005 
Uddannet sanger/sangskriver fra Det 
Jyske Musikkonservatorium i 2012. 
Sanger/sangskriver i electrobandet 
Vockzen, kunstnergruppen 
Culturesheart, Flamencoteatret og 
under eget navn. Hun er opvokset i 
Odder og Århus, hvor digtsamlingens 
handling udspiller sig. Karen har sat 
musik til flere af digtsamlingens digte 
og opfører dem i forbindelse med 
oplæsninger og interviews. 
kontaktes på: 30282704 
eller pr mail: 
karentroldborg@gmail.com 
 
Kirsten Troldborg, født 1947- død 2000 
 
Kirsten Troldborg var mor til tre og 
advokat med eget firma i Odder, da 
hun i 1987 fik konstateret kræft. Hun 
kæmpede på kanten af døden de 
næste fem år, men oplevede en meget 
overraskende bedring. 
Kræftsygdommen tvang hende til at 
sælge sin advokatforretning og opgive 
at arbejde på fuldtid. 
I stedet gav Kirsten sig til at skrive. 
I 2000 vendte kræften tilbage. 

 


