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”I mange gamle fiskerhistorier og folkeviser optræder havfruen enten som en slags skurk eller 

en sørgelig skikkelse, men når man ser på den historiske kontekst, bliver det ret tydeligt, at det 

er datidens kvindesyn, som skinner igennem. For mig er havfruer lig med styrke, eventyr, magi 

og selvstændighed.” Sådan lyder det fra Stine Bødker, der i denne smukt illustrerede fagbog 

fortæller om de myter og magiske fakta, der knytter sig til havfruen. 

 

Tanken om skønne, stærke havkvinder har altid fascineret mennesker. Fortællingerne om havfruer 

går langt tilbage i tiden og findes i mange kulturer. Havfruer er smukke og overjordiske med 

fortryllende stemmer. Stærke, selvstændige og nogle gange farlige. Men hvad er de egentlig for 

nogle? Er de naturånder? Fabeldyr? Gudinder? Eller bare hemmelige havdyr? 

"For mig at se rummer havfruer en helt særlig kvalitet. En utæmmelig styrke, en ubesværet ynde 

og en vild selvstændighed, som tilsammen giver en meget stærk følelse af frihed. Og den frihed er 

enormt dragende." Sådan lyder det fra Stine Bødker, der blandt andet anvendte antikvariske bøger 

i forbindelse med researchen til denne bog. Legenden om Melusine fandt hun for eksempel i et 

genoptryk af en gammel folkebog fra 1613. Det er en historie, som har et væld af udgaver, lokal 

folklore og mytiske forhistorier om Melusines ophav. Derfor var en kort genfortælling i børnehøjde 

ikke en helt nem opgave, men med denne bog kommer den gamle legende nu videre til en ny 

generation. 

 

Havfruer gør læserne klogere på havfruens styrke, hendes udstyr og spændende historie.  

 

Da Stine Bødker var barn, elskede hun havfruer – og sugede alle fortællinger om de smukke 

sirener til sig. Nu er Stine en voksen kvinde med mand og barn og fast job på Heartbeats, men hun 

er ikke blevet mindre vild med havfruer af den grund, så selvfølgelig skulle hun skrive en bog om 

dem. Stine Bødker er uddannet journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og har 

tidligere arbejdet for Vi Unge, DR og TV 2 ECHO. Hun har desuden skrevet en række fagbøger til 

børn og unge. 
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