Udgivelsestidspunkt: 1. august 2020
Forlag: Forlaget Fjorden
Sider: 180
Genre: Kortroman i prosa, med lyriske elementer.
Autobiografisk.
ISBN: 978-87-971915-2-1
Elektrisk blå, som et 80’er digt er en bog om venskab, sorg og om at genopfinde sig selv.
Jannik vokser op som en akavet og nørdet dreng på Vestegnen i 80’erne. Først da hans
familie flytter, og han som teenager møder vennen Lasse, begynder Jannik at føle sig
hjemme i verden. De finder hinanden i basket klubben, på gymnasiet, på roskilde festival
og i musikken. Sammen bygger de parallelle liv og snakker om deres drømme; om at lave
musik, om at skrive en bog og om den roadtrip på tværs af USA, som hele tiden
udsættes.
Midt i voksenlivet bliver Lasse terminalt syg og dør.
Diagnosen og det forestående tab efterlader Jannik i et vakuum.
Elektrisk blå, som et 80’er digt er en eksistentialistisk og vibrerende fortælling om livet
på Vestegnen i 80’erne og 90’erne. Bogen er et portræt af et unikt venskab og af et
menneske i sorg. Den tager læserne med på et stormløb igennem de københavnske
forstæder og med ud på den anden side, til et voksenliv, der slår sprækker, da Lasse dør.
Referencer til 80’ernes og 90’ernes musik tjener som soundtrack til bogens afgørende
øjeblikke. Elektrisk Blå er autentisk, poetisk og nærværende i sit indhold. Læseren
efterlades i tårer på kollapsede regnbuer - men i sorgens askeskyer anes der måske en
håndsrækning.
Bogen berører emner som identitet, venskab, sorg, håb, valg og drømme.
På Spotify har forfatteren lavet en playliste, fyldt med sange der tjener som et
soundtrack til bogen. En del af sangene er danske, og kan også inddrages i
undervisningen.
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Forfatteren
Jannik Landt Fogt, født 1979,
Student fra Høje-Taastrup Gymnasium
Kandidat i Økonomi og Filosofi fra CBS.
Opvokset på den københavnske vestegn.
Karriere som konsulent, indtil hans bedste
ven blev terminalt syg i 2016.
Efter et år som handicaphjælper for vennen,
flyttede han til Singapore.
I dag bor han i Jyderup og lever af at skrive.
Elektrisk blå, som et 80’er digt er hans debut,
og bogen blev indstillet til Bogforums
Debutantpris 2020

”

Pludselig er man kikset, hvis man siger ”Hej, kan du lege?” i telefonen.
Så jeg bruger uger på at tænke over, hvad jeg så skal sige, og det viser sig, at
det er blevet vedtaget kollektivt, ”at nu er vi bare sammen.”
Vi tager til sodavandsfester klædt i Ball i pastelfarver, og håret står op som
vores selvtillid. Og selvom alle drengene er enige om, at det at danse er

omtrent ligeså cool som at stå på rulleskøjter, så gør vi det alligevel. For det
er også tyndt at være bænkevarmer.
Og vi taler ikke om det, men tænker for os selv, at pigernes hår dufter af
vingummi og nogle gange knitrer luften, når vi kommer til at røre ved dem.
[Citat fra Elektrisk Blå, som et 80’er digt, s. 45]
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Spørgsmål kan rettes til Jannik:
jannik@forlagetfjorden.dk
51 91 44 12
www.facebook.com/janniklandtfogt/
www.instagram.com/janniklandtfogt/
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