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Fra kordegn til forlægger af erotisk litteratur i Hirtshals
Rikke Ella Andrup arbejder som kordegn i Aalborg, men har netop slået sig ned som forlægger af
erotisk litteratur i Hirtshals.
Af Niels Skipper - 21. juni 2018

Der gemmer sig lidt af en kamæleon bag navnet Rikke Ella Andrup. Til daglig arbejder hun som
kordegn i Aalborg Øst, og i de sene nattetimer, sveder hun over tastaturet, når hun enten tager
forfatter- eller redaktørkasketten på. Desuden er hun foredragsholder, boganmelder og nu også
selvstændig.
Hun har netop slået sig ned i Hirtshals, og ﬂyttekasserne var endnu ikke pakket helt ud, før hun
trykkede på knappen og oﬀentliggjorde hendes virksomhed Forlaget Nelumbo. En drøm som hun har
gået med længe, og som endelig skulle realiseres.
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Rikkes vision er ved første øjekast helt simpel; at udgive den gode historie, men når man nærlæser, vil
man opdage, at hun går fuldstændig mod strømmen i forhold til de ﬂeste forlag og særligt de store
etablerede. Rigtig mange forfattere er branddygtige til at skrive men bliver afvist, fordi deres
manuskript er mangelfuldt i form af korrekturlæsning. Det forhindrer ikke Rikke i at give dem en
chance. Hvis hun kan genkende en dygtig skribent, så skal de have en mulighed, og så er det forlagets
opgave at ﬁnpudse fortællingen, så den er klar til læserne.
Som eksempel fremhæver Rikke forfatteren Kis Baadsgaard, som er ordblind. I samarbejde har de
redigeret hendes manuskript, og bogen er på vejen i trykken, så den kan komme ud i handelen til den
10. august i år.
På Nelumbo lægges der vægt på bøger med kærlighed, humor og drama, så det er primært genrerne
erotik, romantik, chick litt og samfundsrealisme, som forlaget publicerer. Kærlighed kommer i mange
former, så det kan lige så vel være kærlighed i et forhold, som kærlighed i familien bøgerne handler om.

Polkaprikket påklædning og tornado tanker
Redaktøren og kordegnen trænger til lidt modspil en gang imellem, og det er her, forfatteren EllaMaluca Floyd kommer ind i billedet. Ella-Maluca er det forfatternavn, som Rikke benytter, når hun
skriver bøger.. I starten var det tiltænkt som et pseudonym, men Rikke ville gerne stå ved sine tekster
og stillede sig frem i projektørlyset. Og der står hun så … i polkaprikkede kjoler og med et narrevoren
smil på læben. Det er næsten, så man kan se, hvordan hun spinder på sjove, frække og udspekulerede
fortællinger. Ella-Maluca skriver nemlig ikke kun erotisk litteratur. Hun kan godt lide at tviste
historierne, så de når et omdrejningspunkt, som læseren slet ikke havde forudset.

Rikke har altid haft en livlig fantasi, og som barn elskede hun at digte historier, men hun havde aldrig
overvejet selv at skrive. Først efter en længere årrække som bogblogger og anmelder på Andrups
Bookshelf begyndte hun at betalæse, manuskriptvurdere og redigere for forfattere og forlag, inden hun
selv begyndte at skrive. Ella-Maluca Floyds debutroman ’Kendras blind date’ udkommer den 15. juli i
år.

På tegnebrættet
Forlaget har allerede headhuntet de første forfattere, og de første to udgivelser kommer i sommeren i
år. Til foråret er tre nye forfattere planlagt til at udkomme med deres vidt forskellige fortællinger. Der er
travlhed på redaktionen, men Rikke fortæller, at dette er hendes store passion og drøm, og så betyder
det ikke så meget at sidde lidt ekstra timer ved tastaturet. Desuden er der et fantastisk samarbejde
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mellem forfatterne, så de har et godt netværk til at sparre med hinanden og styrke forfatterskabet.
Cirka en gang i kvartalet mødes Rikke med alle forfatterne i et sommerhus i Midtjylland, hvor der
arbejdes intensivt. Heldigvis er det et lukket forum for forlaget og dets forfattere, for ikke alt hvad der
kommer på bordet, ville behage sarte ører.

Nelumbo er den latinske betegnelse for Lotus
En lotusblomst er et symbol med mange betydninger, blandt andet symbolik for skaberkraft og
begyndelse, såvel som et symbol på renhed. Lotus har betydningen af det lille lys i mørket – om håbet,
ﬁghtervilje og det aldrig at give op, uanset hvor stor modstanden er – om rejsen gennem livskriser til
vigtige erkendelser.
Lotusblomsten er et symbol på det ubegrænsede potentiale. Den står for fornyelse, transformation og
nye begyndelser. Den vokser i dynd og mudret vand.
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