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Introduktion 

Du skal nu læse fantasyromanen Kaldet fra Galathea, som er den første bog 

i serien Awen. I en fantasyroman er sproget, karakteropbygningen og miljøet 

helt anderledes end i realistisk og virkelighedsnær litteratur. Du skal derfor 

forvente, at du i dit ordforråd skal optage nye ord. Du skal være åben over for 

en helt ny verden, som – for dig – stadigvæk er ganske ukendt.

En fantasyverden er opdigtet. Fantasyforfattere behøver ikke at holde sig til 

virkeligheden, og derfor er fantasylitteratur mystisk og uforudsigelig. Én ting 

er dog gennemgående for meget fantasylitteratur: Der er de gode, og der er 

de onde – og så er der kampen mellem dem! 

Kaldet fra Galathea handler om tvillingerne Aia og Peter, som vokser op på 

det mægtige Levenborg i Utheim. Tvillingerne tilhører slægten Kollgard, som er 

deres afdøde far, Elfred Kollgards, slægt. Deres bedstefar, Eldridge Kollgard, 

er den ældstlevende i Kollgardslægten. Eldridge Kollgard er tilmed leder af 

Morkinskinna, som er indbegrebet af al ondskab og tyranni. Tvillingernes mor 

hedder Iris Kollgard (født Whitmore). Iris er, modsat Elfred, god, mild og om-

sorgsfuld. Tvillingernes opvækst er altså disharmonisk, og Aia og Peter tager 

afstand fra alt, hvad Kollgardslægten står for.

Undervejs i din læsning om Aia og Peter vil du møde opgaver, hvor du skal 

notere svar på spørgsmål, lave beskrivelser og karakteristikker af personer og 

miljø samt gøre dig overvejelser om bogens handlingsforløb. Inden du læser, 

skal du derfor oprette et dokument på din computer, som skal være din læse-

log. Undervejs i opgaverne vil du møde udvalgte citater fra romanen. De skal 

læses som centrale tekstuddrag, som der skal dvæles ved, og som skal danne 

udgangspunkt for klassesamtaler. 
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Vær opmærksom på, at der til din hjælp er en ordliste på side 553, og at du i 

starten af bogen kan få hjælp til at danne dig et overblik over persongalleriet.

Ved at arbejde med Kaldet fra Galathea skal du:

- lære om fantasygenrens særlige kendetegn.

- lære at karakterisere sproget i fantasylitteratur.

- lære, hvilke personkarakteristiske egenskaber karaktererne har.

- lære et nyt fantasymiljø at kende.

God læselyst!
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Hvad er fantasy?

Lav en brainstorm, hvor du tømmer dit hoved for alt, hvad du ved om fanta-

sy. Nævn både magiske personer, objekter og væsner – og magiske ord, tal 

og verdener. Nævn meget gerne anden fantasylitteratur. Måske du også kan 

give eksempler på magiske porte/overgange mellem den virkelige verden og 

en fantasyverden? Skriv det hele uden om ordet herunder:

fantasy

• Saml til sidst jeres viden på en fælles brainstorm i klassen.  

Tilføj nye idéer.

Et læsetip: 

På www.ordnet.dk defineres fantasy således:
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Fantasyserien Awen

Kaldet fra Galathea, som du skal læse nu, er den første bog i den eventyrlige 

fantasyserie Awen. Bogen er skrevet af mor/datter-forfatterparret Nathali og 

Bettina Liane. Kaldet fra Galathea er den første bog, de har skrevet sammen. 

I serien vil der udkomme i alt fem bøger. Læs mere på www.awenserien.dk. 

Sammen har Nathali og Bettina skabt en fantasyverden, som du nu skal lære 

at kende. På kortet forrest i bogen kan du se, hvorhenne i verden bogen fore-

går. Læg mærke til de stednavne, der er på kortet, men som ikke eksisterer i 

virkelighedens verden.

• Find Galathea på kortet.  

Hvad ser du på billedet over navnet ”Galathea”?

• Søg på nettet. 

Giv tre eksempler på, hvornår og hvordan navnet ”Galathea” er blevet 

anvendt.

• Del jeres svar i klassen.



7

L I T T E R AT U R G U I D E  t i l  . . .  KALDET FRA GALATHEA

På side 8-11 finder du et persongalleri. Skim listen over personerne. 

• Find Aia Kollgard og Peter Kollgard. De er bogens hovedpersoner. Find 

andre personer med samme efternavn.

• Notér persongalleriets tre overskrifter. Overskriften angiver de steder, 

hvor vi møder personerne: Utheim, ..............… og ...............…? Disse 

verdener skal du nu lære at kende.

”Båden rundede en kurve, og det mægtige Levenborg tårnede sig op foran 

dem. Selv gennem regnens dis stod de kalkede mure mere blodrøde end no-

gensinde før, og slottet så lige så truende og frygtindgydende ud som dets 

beboere. 

Deres hjem. I hvert fald Vesttårnet.” (Side 16)

Læs ovenstående uddrag fra side 16. 

Tal om, hvad Levenborg mon er for et sted. Sæt en streg under de ord i uddra-

get, som giver dig en fornemmelse af, hvordan det mon er at være der.
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Læs kapitel 1: Levenborg

• Lav en kort miljøbeskrivelse af Levenborg. Hvordan er det fysiske miljø? 

Hvordan er det psykiske miljø? 

• Genlæs afsnittet øverst på side 26: ”Da børnenes far, Elfred Kollgard, i 

sit andet ægteskab valgte at gifte sig af kærlighed med …” 

I afsnittet får du et indblik i Aia og Peters familiehistorie. Gengiv den i fem 

facts i din læselog:

1. Aia og Peters forældre hedder Elfred Kollgard og Iris Whitmore.

2. …

3. …

4. …

5. …

• Lav en liste over gode og onde personer fra bogens første kapitel i din 

læselog. 
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”… men dér, midt på trappetrinnet, stod en gammeldags, slidt rejsekuffert.” 

(Side 31)

Læs kapitel 2:  
Kaldet

Bogens første kapitel slutter med mø-

det med en gammel rejsekuffert på 

trappetrinnet. Kufferten er det første 

tegn på et magisk objekt.

• Hvad er der i kufferten? Hvad er 

det, der gør kufferten magisk? 

Læs kapitel 2, og notér efterfølgende i din læselog:

• Hvornår og hvordan sker skiftet fra virkelighedens verden på Levenborg 

til den magiske verden på (vej til) Galathea?

• Hvilke ”magiske væsner” møder Aia og Peter i skoven? Nærlæs side 38, og 

beskriv væsnerne.

• Nederst på side 41 beskrives Galathea for første gang, da Aia får øje på 

det fra den lille båd. Beskriv skibet, som det ser ud udefra. 

Stop og tænk:

”Rundt om i verden

bliver visse børn nøje udvalgt

af Galathea og hentet af kufferten.” 

(Side 45)

Hvad kendetegner 
børnene?

Hvad vil det sige at ”få et 
kald”? Hvordan (og hvornår i 
sit liv) kan man ”få et kald”?

Hvorfor tror du, at lige netop 
Aia og Peter er blandt de 

udvalgte børn?
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”Turen op gennem skibet kunne kun 

beskrives med ét ord: Magisk.” (Side 50)

Læs kapitel 3: Galathea

• Lav en miljøbeskrivelse af skibet set indefra (side 50-51 m.fl.). 

”Ingen ved, hvad der kom først – træet eller skibet.” (Side 50)

• I Binaklen møder du Kaptajnen. Kaptajnen fortæller Aia, Peter og dig som 

læser om Igdrafell, Utheim og om eíre.

• Genlæs samtalen med Kaptajnen (side 53-56) samt side 64-65, og for-

klar i din læselog, hvad disse ord betyder:

Igdrafell

Utheim 

Eíre

Vogtere

Aspiranter

Æter

Morble

”Alle vogtere tilhører en af  

de fem æter. 

Der findes wickser, sigøjnere,  

alkymister (…) shamaner og druider. 

Hver æt har sine egne kræfter.” (Side 64)

• Æternes navne går igen i andre fortællinger. Undersøg, hvad de dækker 

over.
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Læs kapitel 4-5

Læs de udvalgte tekststeder fra kapitel 4-5, og besvar spørgsmålene:

Side 68: Samtalen mellem Eldridge og Eliphas

”Iris har uvurderlig viden, vores fjender kan bruge imod os,” påpegede Eldridge.

”De eneste, der kan bruge den viden imod os, er nogle fra Slægten. Hvilket 

motiv skulle de have for at bortføre hende?”

”Jeg er skuffet. Du er mere intelligent end det.”

”Tænker du på dem? De ville aldrig turde bryde ind her. Og med hensyn til 

tvillingerne … de ved intet endnu.”

• Hvem er ”dem”? 

• Iris og Sophy er forsvundet. Er de selv flygtet eller …? Hvor er de henne? 

Side 73-74: I Fundamentum fortæller Rosander om børn og deres eíre

”I var de børn, som længtes efter natten, hvor stjernerne kom frem og hviskede 

om universets hemmeligheder og det, der ligger skjult dybt inden i jer. I var de 

børn, som fortabte jer i dybe skove og kom for sent hjem til aftensmad. I var 

de børn, som begravede jer i eventyr og musik.”

• Kan du genkende dig selv (eller nogen, du kender) i Rosanders fortælling? 

• Diskutér, hvad ”de børns” styrker og udfordringer kan være.
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Side 76: En grimoire

”En grimoire går i arv fra person til person og har 

gjort det til alle tider. Den følger jeres personlige 

rejse hele livet. Når I en dag går bort, vender den 

tilbage til Galathea.”

• Hvordan er det at læse i andres grimoire? 

Hvad ville du skrive i din? 

Side 84-85: Flaskepost, navnerids og Bifrost

”(…) flaskeposter var en måde, hvorpå skibet sendte post ud til Igdrafell.”

”Hvis I beslutter jer for, at I vil være vogtere, skal I udføre et ældgammelt ritual, 

som er blevet brugt, siden den første aspirant satte sine fødder på dette skib. 

Ritualet kaldes ”navnerids”.”

”Planken, I kan se, kaldes Bifrost. Hvis I en dag beslutter jer for, at I ikke læn-

gere vil være på Galathea, kan I gå planken ud.”

• Vil Aia og Peter lave navnerids? Vil de gå planken ud?

• Hvad kunne få dem til at blive? Hvad ville få dem til at vende hjem?

• Hvad ville du gøre, hvis du var Aia? 

Side 91-92: Rosanders fortælling om eíre og fantasi

”Eíre er i simpel forstand energi. For at bruge jeres eíre er det nødvendigt at 

udnytte en aktiverende og kontrollerende kraft, som alle besidder: fantasien. 

Fantasi er med til at udvide sindet og manifestere eíre til virkelighed. Igennem 

jeres barndom er der gjort alle mulige forsøg på at dræne jer for fantasi, der-

for er en vigtig opgave at genaktivere den. Vi har et helt specielt rum til dette 

formål: simulationen.” ”Jeres opgave er simpel. Brug jeres fantasi til at skabe 

hvad som helst. Den eneste grænse er jeres tro på, at det ikke kan lade sig 

gøre.”

• Hvad tror du, at Aia og Peter gerne vil skabe i simulationen?

• Hvad ville du skabe i sådan et rum?
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Læs kapitel 6-8

• Notér nu selv sidetal på tre tekststeder, der er særligt vigtige for din 

forståelse af livet på Galathea (f.eks. Blevatskys tale om mørk eíre side 

117 eller Aias navnerids side 126).

• Sæt jer efterfølgende sammen i grupper af fire. Arbejd med sproget i 

de tekststeder, I har valgt. 

• Find for alle jeres valgte tekststeder eksempler på:

• nye ord, som I har lært at kende, fordi I har læst Kaldet fra 

Galathea.

• ord, som efter jeres mening, passer godt til genren fantasy. Det 

kan være ord i alle ordklasser (f.eks. ”ritual”, ”sind”, ”skjul”).

Stop og tænk!

Hvordan adskiller sproget i Kaldet fra Galathea sig fra ikke-fantasylitteratur? 

Find et tekststed i form af et uddrag fra en realistisk skønlitterær tekst, I har 

læst. Sammenlign de to tekster, og beskriv forskellen.
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Læs kapitel 9

I kapitel 9 bliver det tydeligt, at vores handlinger fortæller meget om, hvem vi er.

• Lav en personkarakteristik af Eldridge Kollgard (Aia og Peters far-

far). Gem den i din læselog. Du skal skrive videre på den senere.

”Det hvide lys findes inde i centeret.”

”Det hvide lys er en fundamental kraft; 

en del af den eíre, vi alle er født med.” (Side 156)
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Læs kapitel 10-12

Nærlæs Aia og Peters samtale med Kaptajnen på side 174: 

”Kræfterne, du brugte, er ikke almindelig eíre, men langt mere destruktive og 

mørke kræfter. Det er kraften over blod og knogler, den kraft, som Morkinskin-

na hersker over.”

• Forklar, hvad/hvem Morkinskinna er.

””I er Morkinskinna. Og ikke bare jævne Morkinskinna. I er Kollgard, den stær-

keste gren af slægten. Dem, der styrer verden. Eldrige Kollgard, jeres bedste-

far, er Morkinskinnas leder, og Eliphas Kollgard er den direkte efterfølger,” 

brummede Kaptajnen.”

• Hvilke konsekvenser har det for Aia og Peter, at de er Morkinskinna?

• Passer det med den forestilling, du har om, hvem Aia og Peter er? Hvor-

for/hvorfor ikke?
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Læs kapitel 13-18

• Beskriv hændelsen side 225 i din læselog.

• Tilføj kapitel 15’s oplysninger om Eldridge til din personkarakteristik.

Stop og tænk!

Hvordan ville du selv have det med 
at skulle være på Galathea – uden 
at få mulighed for at komme hjem i 

fem år? Ville du lave navnerids? 
Ville du gå planken ud?
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Læs kapitel 19-30

I kapitel 19-30 sker der en tydelig konfliktoptrapning. Læs kapitlerne uden op-

gaver, men vær sikker på, at du forstår konflikten.

Undervejs skal du undre dig over,  

hvem der kan være Aia og Peters fjende på skibet?

Et læsetip:

På side 428-431 taler Aia, Peter, Henry og Suki om konflikten. 

Deres samtale kan give dig et godt overblik. 

Læs siderne højt derhjemme eller for én af dine klassekammerater.
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Læs kapitel 31

Læs det første afsnit. Stil spørgsmål til teksten to og to:

• Hvem tror du, Berto og Dunja Whitmore er? 

• Hvor befinder de sig? ”Den øde tundra” – hvor kan det mon være?

• Hvorfor spejder Dunja jævnligt mod vinduet?

• Hvordan kan en snestorm få Dunja til at føle sig tryg?

• Hvorfor er der snestorm om sommeren?

• Hvem tænker de på, når de tænker ”ham”?

Læs kapitlet færdigt.

• Hvad vil det sige ”at desertere”? (Side 467 midt)

• Hvad er Rocstóll?

• Hvad vil Eldridge? Hvorfor opsøger han parret?

• Hvem er Berto og Dunja? Hvad tilstår de om Iris?
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Læs kapitel 32-33

Lav en liste i din læselog, når du har læst om forhøret. 

Tal to og to om: 

• Hvad er Aia tiltalt for? 

• Hvem kan det være, der er efter hende og ønsker hende bortvist fra 

skibet? 

• Hvem er Aias fjender? 

• Hvem – tror du – har skabt ektoplasmaet?

Aias vision quest er på mange måder skelsættende for hende. Ved at læse 

hendes samtale med Raki bliver vi som læsere klogere på, hvordan Aias vision 

quest gør hende klogere på den skæbne, hun har fået pålagt sig. Med samta-

len gennemgår forfatterne for dig som læser, hvad Aia har lært:

”Da jeg forstod, at smerten først ville gå væk, når jeg accepterede dem. De 

blev en del af mig, og jeg blev en del af dem. Det var de på en måde alle-

rede, men jeg var for bange til at se det. Jeg har mørket i mig, men hvis jeg 

anerkender det, behøver jeg ikke lade mig kontrollere af det. Jeg er fra Mor-

kinskinnaslægten, men jeg har også fået kaldet.” (Side 502)

• Beskriv med fem ord Aias personlighed i din læselog.

• Skriv også i din læselog, hvilken æt Aia kommer til at tilhøre (side 503 

nederst).

• Aya får også en votivgave – hvilken?

• Notér, hvilke æter Peter og Suki tilhører. Passer det til dem, synes du?
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Læs kapitel 34

’

”Drome består blandt andet af vinterens stilhed, nattens tætteste 
mørke, tordenskrald mellem bjergkæder, tårer fra en mor i sorg, søm 

fra en barnekiste og det sidste åndedrag, før døden indtræffer.” 
(Side 525)

I Eldridges kæde er der Drome. Hvilke egenskaber har kæden? 

”På grund af hans grusomhed er vores sorger smedet ind i kædens lege-

ring. Den grusomhed vil være skyld i, at kæden en dag vender sig imod 

jer.” (Side 526)

I fantasylitteratur findes der ofte profetier, og Kaldet fra Galathea er ingen 

undtagelse. Læs versene på side 528-529 igen. 

• Hvilke verselinjer kan afsløre, hvem profetien handler om? Hvem har – 

på Eldridges kommando – forsøgt at få Aia til Utheim? (Side 531)
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Læs kapitel 35

Samtalen mellem Alrune og Leverius afslører, hvad der skete under Shamhain, 

mysteriet om æsken og om ektoplasmaet.

Samtalen mellem Kaptajnen og Aia giver os svar på, hvad profetiens budskab 

skal bruges til – og på, hvem der er Aias (nye) bedsteforældre (side 544-545). 

Et læsetip: 

Samtalerne er et sprogligt virkemiddel, som forfatterne kan bruge til at tage 

deres læser i hånden og få fortællingens røde tråde til at mødes. 

”Se os lige. Druide, shaman, alkymist, wicks og sigøjner.”

”For første gang i sit liv havde hun venner omkring sig. Sammen gik de et nyt 

og spændende år i møde.” (Side 551)

Efter et år på Galathea er Aias liv som forvandlet. 

• Hvad forventer du af Aias andet år? 

• … og af næste bog i serien Awen i det hele 

taget? 

• Er der noget, du er nysgerrig på? Noget, du 

ikke fik svar på?

Stop og tænk – en sidste gang!

Du har nu lært Aia og Peter at kende. Du har stiftet bekendtskab med det 

gode og det onde i denne fantasyverden. Du er blevet præsenteret for et helt 

særligt miljø: et fantasymiljø på et skib – skibet Galathea. Galathea, som 

sejler i en verden, som ikke fandtes, før Nathali og Bettina Liane opfandt den. 

• Tal sammen to og to: Hvad har I lært om fantasy?

• Hvis I skulle fremhæve de tre bedste elementer i denne fantasyverden, 

hvad ville I så vælge?
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Skriv en anmeldelse

Som afslutning på litteraturarbejdet skal du skrive en kommenterende tekst i 

form af en anmeldelse i en avis. Du skal anmelde Kaldet fra Galathea og frem-

sætte din egen holdning til bogen. Du skal give udtryk for din egen synsvinkel 

og dine personlige erfaringer med at læse bogen.

Din artikel skal skrives til mulige nye læsere af bogen. I din artikel skal det 

være klart, at der her er tale om en fantasyroman. Du skal inddrage konkrete 

eksempler på de typiske genretræk i fantasyromanen, gerne i form af korte 

tekstuddrag.

I artiklen skal du lægge vægt på de væsentligste, mest spændingsfyldte ste-

der i bogen – uden at afsløre for meget for læseren. Brug notaterne fra din 

læselog.

Du skal bevæge dig op i metaperspektiv ved artiklens afslutning. Her skriver 

du – som forfatter af artiklen – en forfatterkommentar i form af en afslutten-

de bemærkning direkte til den kommende læser af bogen. Kommentaren skal 

gerne give læseren lyst til at vide mere.

Læs mere om anmeldelsens komposition, rubrik, byline m.m. på 

https://indidansk.dk/anmeldelse-skrive.

Du skal afslutningsvist give bogen 1-6 stjerner. 

Af din artikel skal det være tydeligt, hvorfor du 

vælger netop dét antal stjerner. 
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