
Anmelderrost bog anbefales af 
lærer til undervisning i biologi/
naturfag og dansk 
Hver morgen kryber jeg op fra havet 
af Frøydis Sollid Simonsen.  

 
“Overlegen debut” ★★★★★ Fyens Stiftstidende

“Charmerende, begavet og poetisk.” ★★★★ Berlingske 
“vidunderlig og forfriskende bog” lektør fra DBC 

Kære 

Grunden til, at vi sender dette brev og denne bog til dig, er, 
at vi gerne vil gøre opmærksom på den letlæste kort-
prosabog Hver morgen kryber jeg op fra havet, som vil være 
helt ideel at benytte i både biologi/dansk/naturfags-
undervisningen i gymnasiet og de ældste folkeskoleklasser, 
samt i tværfaglige forløb. 

Først vil vi gerne videreformidle en anbefaling, som vi er 
faldet over, skrevet af Mette Sofie Kirkedal, underviser i 
dansk- og naturfag. Hun beskriver meget rammende 
bogens relevans i undervisningssammenhæng på sin side 
Bogoplevelsen.dk og Instagramprofil:  

"Hver morgen kryber jeg op fra havet er en 
kort bog med korte tekster (hovedsageligt 
under en side), der beskriver en hjertesorg så 
altopslugende, at eksamen synes umulig ... 
Det, der gør bogen magisk, speciel, unik og 
helt fantastisk, er, at hele referencerammen 
er naturvidenskab. Hver eneste tanke fører til 
en associationsrække ud i naturvidenskabelige, 
nørdede facts … Naturfagslæreren kan ikke få 
armene ned. Jeg skal ha' den, så jeg kan plage 
mine elever med litteratur i naturfagsunder-
visningen.”  

Mette Sofie Kirkedal, lærer, driver 
Bogoplevelsen.dk 

Anmeldelsen og billedet er efter aftale lånt fra  
sidens Instagram-profil.  



Hver morgen kryber jeg op fra havet er skrevet af den debuterende forfatter Frøydis Sollid 
Simonsen. Frøydis har en dansk far og en norsk mor, er født og opvokset i Norge og har igennem 
en årrække været bosat i København, hvor hun blandt andet gik på Tegneserieskolen i Malmø. 
Hun har selv tegnet de flotte illustrationer på omslaget. I Norge har hun gennemført forfatter-
skolen for børnelitteratur, og hun arbejder p.t. på en børne- og ungdomsbog, en graphic novel, 
som hun har fået støtte fra det norske Kulturrådet til at lave.  

Hver morgen kryber jeg op fra havet udkom oprindeligt på Gyldendal i Norge, og den danske over-
sættelse har fået støtte fra Nordisk Ministerråd. Bogen blev i Norge fremhævet som én af 
årets debuter og årets bøger, og i Danmark har den også fået et væld af fremragende omtale.  
Læs alle 18 anmeldelser og find links til interviews med forfatteren her, hvor du også kan høre små 
lydklip, hvor Frøydis læser højt fra sin bog på norsk: www.vildmaskine.dk/froeydis-sollid-simonsen 
Besøg også forfatterens blog, hvor Frøydis tegner og fortæller åbent og levende om sit liv: 
http://nestensomentegneserie.blogspot.dk/ 

Info om bogen:  
Hver morgen kryber jeg op fra havet, Frøydis Sollid 
Simonsen, oversat af Arko Højholt. Oversættelsen er 
støttet af Nordisk Ministerråd. 86 sider, vejl. pris: 
135,96 kr. ekskl. moms. ISBN: 978-87-992026-6-9. 
Udgivet på forlaget Vild Maskine. Bogen kan købes 
hos alle boghandlere eller direkte gennem forlaget.

Om forlaget Vild Maskine:   
Vild Maskine blev stiftet i 2014 og drives af Mads Heinesen. 
Medlem af Danske Forlag og Danske Undervisningsforlag siden 
2016. Læs selv hvad medier og samarbejdspartnere siger af 
positive ting om forlaget på: 
http://www.vildmaskine.dk/hvad-mener-andre-om-forlaget/ 

Kontakt: 
E-mail: forlag@vildmaskine.dk
Tlf.: 61726976
Web: www.vildmaskine.dk

OBS: 25 % rabat ved køb af klassesæt  
ved køb direkte gennem forlaget, altså 101,97 kr. ex moms, 
med gratis fragt. Ellers findes den p.t. på Saxo.com til kun 
111,92 kr. ex moms, også med gratis fragt!  
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