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Gid jeg kunne  
– antologi med noveller og digte 
 
 
 
Gid jeg kunne er en antologi af unge talentfulde for-
fattere, der udgives i forbindelse med uddelingen af 
Kulturpriserne i Vordingborg d. 21. januar 2017.  
 
Vinderen af Kulturprisen går til Verdenslitteratur på 
Møn, og vinderen af Kulturtalentprisen og 10.000 kr. 
går til Emilie Guldborg Andersen, der med sin tekst Gid 
jeg kunne har lagt navn til denne antologi.  
 
2. pladsen blev delt mellem Anna Maria Bornkessel 
med Otte digte og Vinnie Gotfredsen med prosadigtet 
Der er stadig ting jeg ikke tør sige. Alle tre har impo-
neret med deres høje niveau. Ingen af bidragsyderne 
har været publiceret før.   
 
For at finde årets kulturtalent blev der i december 2016 afholdt en skrivekonkurrence, hvor der kom 73 
bidrag. Processen med at finde de bedste talenter er sket i et samarbejde mellem Vordingborg Kommune, 
Kulturpriserne Vordingborg, Lollands Bank og det lokale forlag Vild Maskine.  
 
Vild Maskine har stået for at læse teksterne og udvælge de 18 bedste tekster til juryen samt været ansvarlig 
for at producere bogen. Juryen har udvalgt en vinder, en delt andenplads samt de i alt ni bedste tekster. 
Juryen bestod af Jeppe Brixvold, forfatter og forstander for Forfatterskolen i København, den lokale forfat-
ter Lena Laurentis samt Christina Jørgensen, formand for Kulturpriskomitéen. Alle bidrag har været anony-
me for både forlag og jury, indtil den endelige beslutning var taget.  
 
Læs mere om priserne og udvælgelsen af de unge talenter i efterordet i bogen. Yderligere info eller kontakt 
til forfatterne kan fås igennem: forlag@vildmaskine.dk, tlf. 61726976 samt www.vildmaskine.dk, hvor man 
også kan hente forsidebillede fra bogen til pressebrug.  
 
Gid jeg kunne – antologi, med tekster af: Emilie Guldborg Andersen, Vinnie Gotfredsen, Anna Maria Born-
kessel m.fl. Redaktion. Mads Heinesen, Rebekka Gertz Andersson og Christel Sunesen. Målgruppe: unge og 
voksne. 93 sider, 99,95 kr. vejl. inkl. moms. ISBN: 978-87-934040-8-3. Udgivelsesdato: 21. januar 2017, kan 
købes gennem alle boghandlere. Udgivet i samarbejde med Lollands Bank, Vordingborg Kommune og 
Kulturpriserne Vordingborg. 
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