
- Tillykke med prisen, lyder det til forfatteren Henning Mortensen (t. v). Han får her 
overrakt et af Horsens-maleren Søren Andersens billeder af formanden for Biblioteks-
foreningen i Vejle amt, Peter Sikær Kristensen. (Foto: Lars Juul)

Mandolinens pris
Biblioteks-
pris for lokalt 
forfatterskab

HORSENS -  Mandol i -
nerne blev fundet frem, 
da forfatteren Henning 
Mortensen, Sondrup, i 
aftes blev hædret med 
biblioteks-prisen for 
romanen »Den røde 
Mandolin«.

Det var Biblioteksfore-
ningen i Vejle amt, der 
uddelte prisen på 5000 
kr. samt et maleri af Hor-
sens-kunstneren Søren 
Andersen, og det skete 
ved en sammenkomst på 
Horsens Bibliotek.

Mandolinerne

Selve overrækkelsen 
blev foretaget af forenin-
gens formand, Peter Sikær 
Kristensen, Vejle.

- Prisen blev overrakt til 
mandolin-toner fra Børge

Andersen og Anders Peter 
Nielsen, som i sin tid har 
spillet i Horsens Mandoli-
norkester, fortæller vice-
stads-bibliotekar Palle Bo 
Frandsen.

Horsens Mandolinorke-
ster spiller netop en rolle i 
bogen »Den røde 
Mandolin«, hvor 
Henning Mortensen 
beskriver sin drengetid i 
Horsens.

Henning Mortensen har 
også skrevet romanen 
»Havside Sommer», som 
er en forløber for »Den rø-
de Mandolin». Og han har 
bebudet, er flere bøger i 
serien er på vej.

- Drager os
Biblioteksforeningen i 

Vejle amt har gennem de 
sidste år uddelt en biblio-
tekspris til en række for-
fattere, der sætter 
fokus på Vejle amt.

Blandt pris-modtageren 
har været Cecil Bødker, 
der har henlagt sine for-
tællinger til det midtjyske

område nær Nr. Snede, 
Jette Drewsen, der har 
skrevet om sin ungdom i 
Ilved og Tørring-området 
samt Anne Marie Ejrnæs, 
der i sin roman 
»Sneglehuset“ opholder sig 
i Give-området.

Oplever med
Mogens Faber, der er 

bibliotekar i Vejle, sagde i 
en tale ved prisoverræk-
kelsen, at Henning Mor-
tensen har et langt og 
omfattende forfatterskab 
bag sig.
- Dit sprog og din fortæl-

le-rytme drager os, og du 
skriver, så vi selv 
begynder at erindre med. 
Tak fordi vi i de to første 
bøger i roman-
komplekset måtte være 
med, se og lugte med. Vi 
glæder os til de næste. (
leg.)
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