Barndomsland, ferieland,
hjemland – tag med litteraturen
på en rejse rundt i Danmark

50.26

DANMARKS BJERGE
AF ROGER PIHL - 2015

Guide til Danmarks ”bjerge” hvor alle 117 er beskrevet med historiske oplysninger, fakta og lokale anekdoter.

TAG GADEN TILBAGE
AF SARAH ENGELL - 2019

Stærk og vigtig ungdomsbog om moderløse Polly
fra Hirtshals, der kæmper for bare at få lov til at
være sig selv og udleve sine drømme.

SAND
91.15

DANMARKS OLDTID I LANDSKABET
AF MARIANNE RASMUSSEN LINDEGAARD - 2019

Stort værk med fotos fra 72 steder i Danmark,
hvor der skabes en art vandring gennem landskabet belyst via levn fra oldtiden.

AF JØRGEN BØRGLUM LARSEN - 2020

50-årige Stig vender tilbage til barndommens feriedestination Læsø, da hans mor beder ham om
at sælge familiens sommerhus.

HJEMLØS
AF JAKOB KNUDSEN - 2017

Rigspolitiets drabstaskforce med Kristian Swane
i spidsen tilkaldes for at opklare to drab og en
bortførelse i hjemløsemiljøet i Aalborg.

UDKANTSHISTORIER

DEN SVÆVENDE TANKBESTYRER

AF JONAS WILMANN - 2016

AF BENT VINN NIELSEN - 2014

Novellesamlingen tager læseren med på en
underholdende og udfordrende rejse i en mørk
fremtidsudgave af Danmark.

Magnus er tankbestyrer et sted i Vendsyssel,
hvor udviklingen er kørt forbi. Han funderer
over tilværelsen sammen med sine få ansatte
og kunder.

MORD I DIN HJEMBY

HÅBET

RED. AF KARSTEN NIELSEN OG
LINE RASMUSSEN - 2015

Kriminoveller. 10 danske forfattere skriver med
afsæt i deres hjemegn og tager os med til vidt
forskellige steder i Danmark.
74.08

DANMARKS BILLEDER
- LITTERÆRE LANDSKABER OG
MALERISKE MOTIVER

AF KENNETH JENSEN - 2020

HJEMVEJE - 12 NORDJYSKE
FORFATTERE FORTÆLLER
RED. AF GLENN RINGTVED - 2012

Tolv moderne hjemstavnsnoveller, der skildrer den
særlige mentalitet i Nordjylland, hvor det måske
skorter på ord men ikke på følelser og dramaer.

ØNSKEBARNET

AF BENTE SCAVENIUS OG BO TAO MICHAËLIS - 2018

AF EDDIE THOMAS PETERSEN - 2009

55 ældre og nyere litterære tekster sammenstillet med et tilsvarende udvalg af billedkunst, der
afspejler landskaberne i Danmark.

Mikkel tager til Skagen for at arrangere sin fasters begravelse og oplever bagsiden af turistkulisserne i en spændende og velskrevet fortælling.

50.26

HIMMELSTEN

DANMARKS GENFORVILDEDE NATUR

AFHANNE MARIE SVENDSEN - 2013

AF RUNE ENGELBRETH LARSEN - 2020

Spredte erindringsglimt, der tilsammen danner
et sansemættet og mytisk billede af en barndom
i Skagen.

Velskreven og rigt illustreret perle for naturelskeren og en øjenåbner for alle.

Minimalistisk roman om mennesker på kanten af
samfundet. Den navnløse fortæller ryger hash,
drikker tæt og fælder træer med andre arbejdsløse i Arden for at optjene dagpenge.

LYSETS BØRN
- EN HIMMERLANDSFORTÆLLING
AF MERETE JUST - 2019

Forfatteren fortæller om sin egen slægts historie
fra 1914 til 2001, en rigtig god roman om livet i
Himmerland i en ikke så fjern fortid.

MIT SPROG OG FJORDENS
AF KNUD SØRENSEN - 2020

Stemningsfuld digtsamling om naturen, Limfjorden, livet, tiden og alderdommen.

FÆLLESSPISNING
- FORTÆLLINGER LANGS FJORDEN
AF MARIANNE JØRGENSEN - 2011

Noveller, som fortæller om livet på landet, nærmere bestemt i egnene langs Limfjorden.

JENKA I JAMMERBUGTEN

EN LINJE I VERDEN
AF DORTE NORS - 2021
FOTOS AF HENRIK SAXGREN

Essays om at møde naturen som menneske, hvor
forfatteren skriver sig hele vejen op langs den
danske vestkyst.

SKU’ DET VÆRE EN ANDEN GANG
AF SARAH SKYT PERSSON - 2019

31-årige Marie er ufaglært kasserer i Sydbanks
afdeling i Herning, og til trods for bankens mindfulness kursus kommer hun ikke rigtig videre i sit
liv. Et overbevisende og humoristisk indblik i det
at være kørt fast i tilværelsen.

AF TROELS KJÆR - 2018

HARENS ØJNE

Fortælling fra 1960ernes Thy, hvor drengen Jeppe iagttager sin store families genvordigheder og
originaler med kærlighed, undren og ironi.

AF MARTIN KROGH ANDERSEN - 2017

MIDTJYSKE FORTÆLLINGER

En 6-årig dreng efterlades pludselig en sommer
ved Vesterhavet hos sin morfar, som han aldrig
har mødt, og konfronteres både med et fremmed
miljø og en voldsom natur.

2008

LYDEN AF STILLE RO
AF BODIL ODDE - 2019

En midaldrende kvinde i eksistentiel krise havner
i Thy, hvor hun omgivet af naturen får øje på sig
selv og måske på det, der er meningen med det
hele.

SOM DET LIGGER

METER I SEKUNDET

Tyve anerkendte forfattere har skrevet hver en
fortælling fra forskellige lokaliteter i det midtjyske. Alle bidragene virker vellykkede, supplerer
hinanden fint og er velskrevne med god sproglig
vitalitet og mange overraskelser.

AF STINE PILGAARD - 2020

Morsom og skarp skildring af den unge kvinde,
der bliver forflyttet til Vestjylland, da hendes kæreste bliver højskolelærer, og må tage ved lære
af Anders Agger for at begå sig blandt de lokale.

AF JACOB KOKKEDAL - 2010

Efter et liv i voldens tegn vender Jørn Andersen
tilbage til limfjordsøen Mors. Det bliver til et gensyn med lokalsamfundets hakkeorden.

HEDESELSKABET
AF MALTE TELLERUP - 2020

Tre unge storbyvenner flytter til Vestjylland og
lejer sig ind i et forfaldent husmandssted for at
prøve kræfter med naturen, deres kreative talenter og sig selv. Der er højt til himlen, men barske
livsvilkår for de fastboende.

HELSTEDGAARD
64.1

EGN - RÅVARER OG RETTER
FRA VESTJYLLAND
2018

Om de vestjyske landskaber, deres råvarer og de
retter, der kan frembringes heraf.

AF JENS BACH ANDERSEN - 2018

Med udgangspunkt i en proprietærgård ved Randers fortælles en familieskæbne parallelt med de
dramatiske begivenheder i det tyvende århundrede.

LEROY OG LISE
AF JENS FOLMER JEPSEN - 2020

HVIS DER SKULLE KOMME
ET MENNESKE FORBI
AF THOMAS KORSGAARD - 2017

På en gang hjerteskærende og absurd komisk er
denne fine udviklingsroman, der delvis bygger på
den unge forfatters noget blandede barndom for
enden af en grusvej ved Skive.

SAVNET
AF LONE THEILS - 2019

Kriminalroman om en lille pige der forsvinder
sporløst, indtil en ung kvinde dukker op 10 år
senere – men er det hende? Handlingen udspiller sig omkring Holstebro, hvor forfatteren selv
stammer fra.

Humoristisk roman opbygget om steder, gader og
kvarterer i Århus. Bogens kapitler skifter mellem
Lise og Leroy, og man følger de to hovedpersoners tanker og deres parforholdsskrupler.

HUS ÅR HUS

HJEMMEFRA

AF CHRISTIAN HAUN - 2017

AF ERLING JEPSEN - 2019

Dramatiske noveller, der foregår i Århus by og
omegn. På overfladen foregår de i et genkendeligt
realistisk miljø, men udvikler sig til henholdsvis
en vampyrhistorie, en thriller og en fremtidsfortælling.

Året er 1972 og Erling flytter på kollegium for at
gå på gymnasium i Haderslev. På egne ben er der
mange nye sociale spilleregler at lære, hvis man
vil være en del af fællesskabet.

UNDER SAMME MÅNE
71.9564 Aarhus

AF KARSTEN SKOV - 2020

ÅARHUUS
AF LASSE KROG MØLLER - 2019

Guide til et imaginært Århus, som byen kunne
have set ud, hvis urealiserede forslag og projekter
til byggeri og forandring af byens rum var blevet
gennemført.

SOMMEREN MED ELLEN
AF AGNETE FRIIS - 2017

En midaldrende mand rejser fra København til
Østjylland. Samtidig klippes der tilbage til sommeren 1978, hvor der skete noget skæbnesvangert i sommervarmen.

HVIDE BLOMSTER
AF SISSEL-JO GAZAN - 2020

Teenageren Jenny vokser op på Samsø med en
mor, der er tatovør og tager sig af omsorgssvigtede
børn. En gribende og sine steder voldsom beretning
om hemmeligheder, svigt, misbrug og hævn.

DEN FORBANDEDE Ø
AF BODIL JOHANNE JØRGENSEN - 2019

I forbindelse med en rund fødselsdag vender
forfatteren tilbage til sin barndoms ø. Besøget kalder erindringerne frem om en opvækst i
1950’erne i en dysfunktionel og ukærlig familie på
den lille Alrø i Horsens Fjord.

PITBULL
AF ANNE METTE HANCOCK - 2020

Journalist Heloise Kaldan drager til Sønderjylland for at efterforske de underlige udsagn fra
hendes døende ven - og snart står det klart at
noget mørkt lurer under overfladen.

DET HVIDE MØRKE
AF EVA MARIA FREDENSBORG - 2016

Slægtsroman med kant om evolutionsbiologen
Emma, der finder ud af at hun har en anden farfar
end hun troede. Hendes tur til Sønderjylland for
at besøge farfaderen på hospitalet og få kendskab
til sin biologiske genmasse går ikke som beregnet.

AF ULRIK GRÄS - 2020

Sørgmuntre noveller, der alle beskriver et selvmord, omstændighederne omkring det og omverdenens reaktion og efterrationalisering. Novellerne bindes sammen ved at foregå i Vejle.

MARKLØS

SORT ARV

AF MALTE TELLERUP - 2017

AF DAVID GARMARK -2020

I en foranderlig natur vandrer de to brødre Malte
og Emil hen over Fyn. De går nye veje og forsøger
at komme overens med familiens historie.

Efterforskeren Max Munk tager til Munkenæs
Gods ved Ribe for at stille sin far et afgørende
spørgsmål på hans dødsleje, og i det sønderjyske
lokalsamfund bliver han indblandet i en mystisk
sag.

FRYGTELIGE FYNSKE
FORTÆLLINGER
2020

GRAMHAVET
AF ERLING JEPSEN - 2016

GALGENFUGLE

17-årige Erika flygter fra Tyskland i januar 1945
og ender i Sønderborg. Her møder hun det tyske
mindretal og Karl, som hun forelsker sig i. Romanen bygger på virkelige begivenheder fortalt til
forfatteren, der er lokal.

Der foregår meget under overfladen i sønderjyske Gram i denne serie om familiehemmeligheder. Både hjemme og ude i byen sker der mange
absurde begivenheder, som unge Erling suger til
sig.

”Fyn er fin. Fyn er fantastisk. Fyn er rædselsvækkende og frygtelig.” Det står der i forordet til
denne gyserantologi med 10 noveller af både nye
og kendte forfattere.

MEN

STEDER TIDEN HAR GLEMT

SOMMERHUS

AF JESPER WUNG-SUNG - 2014

AF THOMAS KAARSTED - 2020

AF AMALIE LAULUND TRUDSØ - 2016

Akademikeren Jon og håndværkeren Peter er
gamle venner. Nu har skæbnen sat dem stævne
på Sydfyn, hvor de konfronteres med et dødsfald
fra fortiden. En fremragende og modig roman
med filosofiske undertoner.

Man mærker at forfatteren kender Odenses fortid
og nutid godt i denne krimi om psykologen Conor,
der samarbejder med politiet i en sag om en forsvundet dreng. Conors egen lillebror forsvandt i
1979, og nu bliver der revet op i de gamle traumer.

Stemningsfuld kærlighedserklæring til Sejerøbugten i form af ferieminder set med en piges
øjne, der hvert år kommer til det samme magiske
ferieland sammen med sin familie. Samtidig indgår faktaafsnit om stedet.

EN USKYLDIG FAMILIE

VANILJEHUSET

HOTEL RUDOLPH

AF KATRINE MARIE GULDAGER - 2017

AF MICH VRAA - 2020

AF MALENE KIRKEGAARD - 2011

Stærke kvinder og svagere mænd forplanter sig
til kraftfuld og tankevækkende læsning i stærk og
sorgfuld familiehistorie, der udspringer i Svendborg.

Et godt og levende tidsbillede fyldt med detaljer
fra hverdags- og arbejdsliv i det gamle Odense i
beretningen om den fattige skomagerdreng Dusinus, der arbejder sig op til at være en succesrig
fabrikant.

På flugt fra en voldelig ægtemand indlogerer
Anna sig på et lille hotel i Korsør. Hun lider af
mareridt og hvirvles ind i dramatiske begivenheder, der afslører hemmeligheder i provinsbyen.

UD AF SLUMRELAND

PROXY

AF MIKKEL MOSEN - 2019

AF STEFFEN JACOBSEN - 2019

Eik på Ærø er fanget i hverdagens trivielle liv
og drømmen om at skrive den store roman. Da
ungdomsvennen og gonzojournalisten Jasper
kommer på besøg bliver det starten på en ny tilværelse.

Den produktive krimiforfatter lancerer i denne
hæsblæsende thriller et nyt makkerpar, som skal
opklare flere måske sammenhængende uhyggelige mord i Holbæk.

DER BRÆNDER EN ILD

MORDET PÅ ØEN / DØDENS KODE

AF PIA RYDAHL - 2017

AF MICHAEL LARSEN - 2015/2017

To sammenhængende actionthrillere om drabsafdelingens Jan Folmer, der kaldes til Ærø for
at opklare brutale kvindemord på den idylliske ø.
Sagerne viser sig at have internationale udløbere.

DE TØRSTIGE

Autofiktiv debutroman der udspiller sig i et minikosmos omkring Holmegaard Glasværk på Sydsjælland, hvor vi følger en lille familie, hvor faderen får en hjerneskade, og de følger som dette får
for familieidyllen.

AF SØREN TOFT - 2014

DEN TAVSE ENKE
AF SARA BLÆDEL - 2020

I 11. bd. af serien er Louise Rick blevet leder af en
rejseenhed i politiet. Deres første sag handler om
en kroejer, der findes dræbt i sin kro på Tåsinge
– på kroen har der åbenbart boet et barn, som
ingen kender til.

DØDEN KOMMER MED ÅL
AF HEIDI KØLLE ANDERSEN - 2018

En lille perle om livet i en fiskerfamilie på Langeland, der præges af faderens tiltagende alkoholforbrug. Indflettet er oplysninger om forskellige
lokationer og udsagn med sydfynsk dialekt.

Vidunderlig roman om de skæve eksistenser på
Sejerø, der er baggrund for historien om Daniel
og hans banebrydende opfindelse, som et filmhold er i gang med at lave en dokumentarfilm om.

FORTÆLLERSKEN

ØM
AF MICHAEL ROBAK - 2017

49-årige David bryder sammen efter mange år
med for meget arbejde og rod i følelseslivet. Han
lejer et lille sommerhus ved Roskilde Fjord, hvor
han forsøger at genfinde sig selv.

AF VIBEKE MARX - 2016

Nora fra Odsherred er 17 år i 1982, da et missil ved et uheld lander i et sommerhusområde.
Som voksen holder hun holder verden på afstand,
men lever til gengæld gennem fortællinger om
hjemegnen.

FINK - SKYGGEMORD
AF MORTEN REMAR - 2020

Første del i ny krimiserie om journalisten Jakob
Fink, der vender hjem til Helsingør. Han begynder at grave i sagen, efter at tre drenge er forsvundet – tilsyneladende frivilligt – fra et flygtningecenter.

HØJSANGEN FRA PALERMOVEJ
AF ANNETTE BJERGFELDT - 2020

Jagten på århundredets kærlighed fortalt af pigen
Esther med det store hjerte fra huset på Amager,
som rummer tre generationer med cirkusblod i
årerne.

LYSTIGE LOLLANDSKE
LØGNEHISTORIER
AF FREDERIK SCHÜTT - 2019

Den afsluttende miniordbog kan være nødvendig,
for bogen er skrevet på dialekt. Herligt underholdende og med flotte illustrationer.

AMAGER ELSKER OS IKKE LÆNGERE
AF STINUS OLESEN - 2020

KONGENS KØBENHAVN
AF CLAUS HØXBROE - 2017

Digtsamling opdelt efter bydele, der tegner et billede af både det ”oprindelige” København med
forfaldsæstetik og de nye, mere blankpolerede
dele af hovedstaden.

MÅNEN OVER ØSTERBRO
AF CLAUS HOLM - 2020

Rockpoeten Stanley har mistet hukommelsen efter en voldsom druktur. Nu tager han på et ”trip
down memory lane” blandt skæve eksistenser på
Amager i håb om det kan bringe den tilbage.

AMA’RKANSKE GODNATHISTORIER
AF TRINE ROSLEV - 2017

Noveller, hvor Amagers historie behandles i en
humoristisk tone og samtidig fortælles nogle af
de mange rigtige historier og røverhistorier, der
knytter sig til øen.

DE UNDERJORDISKE

Gennem 12 små Østerbro-fortællinger flettes
forskellige menneskers liv ind i hinanden, lige fra
det korte møde på cykelstien til den lange samtale ud på natten. Den røde tråd gennem fortællingerne er kærlighed.

AF SØREN MARQUARDT FREDERIKSEN - 2020

Dyster krimi om overtro og ondskab, hvor uhyggelige mordgåder vikles ind i konflikter mellem
øboere og tilflyttere på Bornholm.

NØRREBROGADE

ISOLA

AF ALBERT HYTTEBALLE PETERSEN - 2020

AF KATRINE ENGBERG - 2020

Digtsuite om Nørrebro i København, som er en
hyldest og kærlighedserklæring til det mangfoldige pulveriserende liv i gaderne med plads til
skæve eksistenser.

Engbergs sædvanlige persongalleri er flyttet til
Bornholm, hvor Kørner tilbringer vinteren som
skovhugger, og Werner bliver tilkaldt for at opklare et makabert mord, samtidig med at Esther
er på øen for at researche til en bog.

DET BEDSTE TIL MIG OG
MINE VENNER

DET DANMARK DU KENDER

AF JAKOB MELANDER - 2016

AF PEDER FREDERIK JENSEN - 2020

Politiassistent Lars Winkler udnytter sit miljøog lokalkendskab til at opklare sammenhængen
mellem flere mord med linjer tilbage til et 70’erkollektiv, Tivoli og Christiania fortalt til musik af
især Gasolin.

Et skarpt signalement af velfærdssamfundet i
Udkantsdanmark, der starter med et fatalt sammenstød på en landevej på Lolland, hvor den lokale borgmester er indblandet.
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