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Conrad Fields: Rytter  

I ungdomsromanen Rytter beskriver Conrad Fields den sitrende spænding, presset og det 

magtmisbrug, der udfolder sig i en hestestald nord for København. 

Gymnasiepigen Amanda har et stort ønske om at nå topplaceringer til dressurstævnerne, og det er 

ikke talentet og arbejdsomheden, der mangler med hesten Justin. Men det er en udfordring at 

følge med. Heste og ryttere bliver presset til det yderste, og i staldene tages der af og til 

tvivlsomme og ufine metoder i brug for opnå de ønskede resultater. For stjerneberideren Frank 

har sin helt egen dagsorden for at få heste og piger til at makke ret. Og hvad gør man, når man 

føler sig tvunget til at holde sig på god fod med både Frank og hestenes ejere?   

Hjemme balancerer Amanda også i den spændte stemning, der hersker hos hendes far og Helle, 

når hun træder ind ad døren. Og så er der oplevelserne til de eksklusive fester i velhaverkvarteret, 

for hvad er det egentlig, der er sket med veninden Sille og de tre fyre?  

Amandas grænser og dømmekraft sættes under maksimalt pres, da vejen til de øverste 

podiepladser er indenfor rækkevidde, og hun må gøre op med sig selv, om hun er villig til at betale 

den højeste pris – sin etik og moral – for at nå drømmen. 

Conrad Fields er kendt for sine realistiske ungdomsromaner, der ofte beskriver den rå virkelighed, 

der udfolder sig i kulisserne. I den stærke ungdomsroman Rytter vender han blikket mod 

ridesporten, og den balance det er at navigere i et net af tårnhøje ambitioner, overtrådte grænser 

og ulige magtforhold.   

Conrad Fields debuterede med ungdomsromanen Minusmand i 2013. Siden har han skrevet flere 

ungdomsromaner, der alle kredser om et råt og realistisk miljø, hvor man må træde i karakter for 

at overleve. 

Han har gennem en årrække arbejdet som lærer og med unge med særlige behov. Her har han 

bl.a. haft fokus på grupperoller og individets plads i samfundet. 
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