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Pressemeddelelse, maj 2019

Vores eget almindelige  
liv er lige så kompliceret 
som andres 
Forfatter og filmmand Mikkel Stolt skildrer det helt basale og almindelige liv, som vi 
alle lever, i sin nye roman Åndssvage ozelot, der udkommer 6. juni på Byens Forlag.  
I romanen følger vi et par, der bøvler med deres forhold og meningen med tilværelsen. 
Men så en dag flytter en kat ind …

»Det almindelige liv er det, vi alle lever: Vi står op om morgenen, og vi går i seng 
om aftenen – uden vi har fundet et lemlæstet lig eller været i slåskamp. Sådan kører 
dagene, og for de fleste af os handler det jo om, at vi bare skal have hverdagen til at 
fungere,« siger forfatter Mikkel Stolt om baggrunden for sin nye roman Åndssvage 
ozelot.

I romanen møder vi det midaldrende og barnløse ægtepar, Mette og Claus. De lever 
i et ganske normalt parforhold med rigeligt at se til på arbejdet og små irritations-
momenter i det daglige liv. Vi følger dem gennem et år, hvor de hver især kæmper 
med en midtvejskriselignende tilstand og bøvler med at finde mening med tilværel-
sen. Men en dag kommer der pludselig en kat ind i deres liv, og det tvinger dem til 
at se på forholdet med nye øjne.

Et af Mikkel Stolts mål har været at skabe en fortælling, som folk kan nikke 
genkendende til:

»Når vi tænker efter, er der faktisk flere op- og nedture i vores dagligdag, end man 
lige umiddelbart tror. Og derfor har vi måske brug for at spejle os lidt i andre men-
neskers almindelighed – netop for at blive mindet om, at vores eget ’almindelige’ 
liv og hverdag kan være mindst lige så kompliceret som andres – og denne spejling 
kan jo blandt andet ske i litteraturen.«

Selvom forfatteren med sin roman vil hylde dagligdagen, præcis som den tager sig 
ud, har det været vigtigt for ham, at det ikke blev for selvhøjtideligt. Derfor skildrer 
han historien med lune, uden at det dog står i vejen for det alvorlige:

»Jeg har forsøgt at formidle mine karakterers tanker, handlemønstre, drømme 
og  fobier på en måde, så det på én gang fremstår genkendeligt og forståeligt, 
men samtidig var det også vigtigt for mig at vise, at karaktererne trods alt har 
 humoris tisk sans.”

Om forfatteren
Mikkel Stolt, f. 1965, har siden 1994 lavet DR-dokumentarer samt en række ofte 
personlige dokumentar- og kortfilm i firmaet Fenris Film & Multimedia ApS, som 
han er medejer af. Bl.a. dokumentarfantasien i spillefilmslængde Min avatar og mig 
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(2011), der blev vist på tv og festivaler over hele verden. Sideløbende har han skrevet 
både faglitteratur, essays og fiktion. Hans romandebut var den delvist selvbiografiske 
Bacon i bagagen fra 2014.

Om forlaget
Byens Forlag driver bogcaféer i København og Vejle som udadvendte kontorer. 
Levende bogformidling er et særkende for forlaget, der ønsker at integrere sig i 
bylivet og formidle litteraturen direkte til læserne.


