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EN AFTEN I SELSKAB MED FORFATTER RACHEL RÖST 
Af Egon Gaarde 

 
Den 19. januar 2023 en kold vinteraften havde et 
pænt antal interesserede fundet vej til Munkebo Bibli-
otek for at høre forfatteren Rachel Röst fortælle om 
sin autofiktive roman Grundvold. 70% af bogen er 
sande fortællinger, de resterende er opdigtede. 

Hun fortalte om sin opvækst i en stærk troende mor-
monfamilie med en kontrollerende og dominerende 
far – og sin vej ud i friheden. 

Hun voksede op i Urbanplanen på Amager, og som 
hun sagde: ”Hvor ingen kommer ind, og ingen kom-
mer ud!” 
Mormonkirken blev hendes andet hjem, og publikum 

fik en fin beretning om mormonkirken og dens grundlægger Josef Smith som skrev 
Mormons Bog. Flerkoneri blev forbudt, og så fik Josef Smith belejligt en åbenbaring, 
så det ikke længere var nødvendigt med flerkoneri. Hovedtemplet ligger i Utah, hvor 
man blandt andet kan lære det hemmelige håndtryk, som skal bruges for at komme i 
himmerige. Og bevægelsen forberedte sig på ”den ultimative katastrofe”, så man 
skulle sørge for at have et forrådskammer. 

Som barn oplevede hun sine ”mandagsaftner”, som en familieaften, hvor faren in-
doktrinerede sin familie. Man skulle leve disciplineret fordi det naturlige menneske er 
en fjende af gud. 

Fra livet med dårligt selskab på ungdomspension og uheldig udvikling, blev hun gravid 
som 19 årig. Og det vendte totalt om på hendes liv. Og satte i den grad gang i en posi-
tiv udvikling af hendes liv. Rachel fortalte, hvordan det var terapi for hende at skrive 
bogen. Moderen døde desværre 1 ½ år før bogens udgivelse, og faderen lå kræftsyg 
ved bogens udgivelse. 

Den sidste del af foredraget handlede om hendes realisering af initiativet med at få 
bøger ud til børn og unge, et projekt benævnt ”Læs for Livet”.  



Hendes egen oplevelse af bøger måtte også kunne glæde/udvikle andre, og litteratur 
kan forandre liv. Nogen burde gøre noget.!  Men som hun konkluderede: ”Nogen er 
jo os alle – også mig!” 
 

 
 
 
Tak til arrangørerne Munkebo 
Bibliotek og Munkebo Kultur- og 
Biblioteksvenner og tak til Slots- 
og Kulturstyrelsen for økonomisk 
støtte.  
 

                                                                                    
 


