
Simonsen, Knud 
Brunkul: børster og baroner 
Martin er en driftig ung mand, som får skabt sig en for-
mue på brunkul på Herningegnen, hvor det hårde slid 
får adspredelse med druk, kvinder og slagsmål. 
MIDTJYLLAND

Simonsen, Knud
Tørvekongen: en skildring fra krigens tid 
I den østjyske landsby Hejlstrup mærkes den tyske 
besættelse ikke meget i begyndelsen. Thorkild tjener 
styrtende med penge på tørvegravning, og langsomt 
sætter denne pengerigelighed begivenheder i gang, 
man kunne have været foruden. 
ØSTJYLLAND

Smærup Sørensen, Jens
Feriebørn 
Arne Beltofts forældre tog i hans barndom to køben-
havnske søskende til sig som feriebørn på gården i 
Skalborg. De kommer til at spille en afgørende rolle i 
Arnes videre liv.
HIMMERLAND

Sørensen, Svend Erik
Historien om en mor - H.C. Andersens egen mor 
Anne-Marie har ingen far, og allerede som 8-årig 
kommer hun ud at tjene. Hun lærer aldrig at læse og 
skrive, og hun får et hårdt liv i fattigdom
FYN

Têtevide, Anne Marie
Som dagene 
En varm og lavmælt skildring af det jordnære, ukom-
plicerede liv, men også en fortælling om et samfund i 
forandring og vandringen fra land til by. 
MIDTJYLLAND

Vilstrup, Jens
Opland 
Lægen Niels må vende tilbage til sin hjemegn, fordi 
faderen pludselig dør. Hjemme må han konfrontere 
fortidens dæmoner og hemmeligheder i et lukket  
minisamfund præget af mistro.
MIDTJYLLAND

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

Wiedemann, Finn 
Måske er håbet større end virkeligheden 
En universitetsprofessor føler sig udbrændt, siger sit 
job op og forlader sin kone for at tage hjem til sin 
barndomsby. 
FYN

Ørnbøll, Majken
Jens Peter på kanten: en fortælling om en  
Bovbjergdreng
VESTJYLLAND

Provinsen



Blendstrup, Jens 
Gud taler ud 
Selvbiografisk roman om tilværelsen i parcelhuset i 
Risskov ud fra sønnens synspunkt, med faderen, Gud, i 
en absolut hovedrolle, på godt og ondt 
ØSTJYLLAND

Bolt, Nina 
Dværgkrukken 
Sara slår sig ned på øen Anholt, da hun arver sin onkels 
hus. Langsomt møder hun det lille samfund, der bærer 
på fortielser og hemmeligheder. 
ØERNE

Brun, Lisbeth
Paradisets have 
Frode slår sig ned i Hobro og gifter sig med servitricen 
Ruth. Begge har hemmeligheder, og det bliver sværere 
og sværere at holde den idylliske facade.
HIMMERLAND

Hjemveje antologi 
Ved Glenn Ringtved
Tolv moderne hjemstavnsnoveller, der skildrer den 
særlige nordjyske mentalitet, hvor det måske skorter 
på ord men ikke på følelser og dramaer.
VENDSYSSEL 

Hjorth Madsen, Lasse
Udkanten 
36-årige Marion flytter til en vestjysk landsby for at 
virkeliggøre sin drøm om en lille butik med økologiske 
varer, men drømmene må vige for den rå virkelighed.
VESTJYLLAND

Jensen, Martin
Landet et sted 
En ægteskabelig krise får Tilde til at opsøge sin gamle 
farfar, som hun ikke har set længe. 
Fortidens fortielser skal løses, før hverdagen kan  
fortsætte. 
FYN

Jepsen, Erling
Hjertets dannelse  
I Bramstrup tolererer man ikke flygtninge, så et selvbe-
staltet grænseværn patruljerer nidkært. Men moralen i 
den lille by kan ikke tåle et nærmere eftersyn.
SØNDERJYLLAND

Jessen, Ida
En ny tid 
Thyregod, 1927 og Lilly er netop blevet enke. I sin  
dagbog ser hun tilbage på sit barnløse ægteskab med 
den knarvorne læge Bagge og på alt det, der kunne 
være blevet anderledes. 
MIDTJYLLAND

Jørgensen, Marianne
Bondeanger
På en gård ikke langt fra Silkeborg bor Anne-Mette 
sammen med sine tre døtre. Manden forlod hende to år 
tidligere, men nu vil eksmanden vil gerne hjem igen.
2. del af: Bondefanget
SALLING 

Jørgensen, Marianne
Bondefanget 

Landmanden Anne-Mette, som driver slægtsgården i 
Salling, er på elvte år gift med Troels, da han uden var-
sel erklærer, at han har fundet en anden og vil skilles.   
1. del: Bondeanger  
SALLING 

Lassen, Linda
Men sko må jeg ha’ 
Efter krigen i 1864 uddanner Henriette Gubi sig og 
bliver vandrelærerinde. Hun underviser de sønderjyske 
børn i dansk, som er forbudt, og gendarmen er derfor 
efter hende 
SØNDERJYLLAND

Lund, Karsten
Den sande historie om Jens Emils guld
17-årige Jens Emil Hansen bliver forvist fra den lille 
ø Endelave for en mindre forseelse. Han slår sig ned 
som pelsjæger og guldgraver i Alaska. Nu forsøger hans 
barnebarn, Catherine, at finde ud af, hvad der skete 
med hendes forsvundne farfar.  
ØSTJYLLAND 

Lyneborg, Elisabeth
Staklerne : en fortælling fra begyndelsen af 
1900-tallet 
På grund af gæld tvinges Signe og Jens Peter til at 
bortadoptere deres nyfødte barn og ender på fattig 
gården. De vil gøre alt for, at deres døtre kan få et 
bedre liv. 
ØSTJYLLAND

Marx, Vibeke
Af ingenting 
Hittebarnet Drine bliver tjenestepige, og med gård-
mandssønnen får hun de uægte børn Enok og Agnes. 
Som mor og hustru, må Drine livslangt leve med  
skammen over at komme ”af ingenting”. 
FYN

Pal, Amrit Maria
Sådan nogle som os 
Den nyuddannede antropolog Ulrikke er gået i stå i sit 
liv og med sin bog. Hun flytter tilbage til sin barndoms-
by i Sønderjylland, hvor hun får arbejde som projekt-
medarbejder. 
SØNDERJYLLAND

Reinhardt Jakobsen, Mette
Farmerhjerte 
Efter bruddet med rigmandssønnen Theis, flygter Mona 
ud på landet i eksil hos landmanden Claus for at  
komme sig.
ØSTJYLLAND

Riel, Ane
Harpiks 
Fortællingen om Livs opvækst i en anderledes familie 
er en historie om kærlighed, loyalitet og omsorg, men 
også en uhyggelig fortælling om angst for at miste.
ØERNE

Roekel, Jacqueline van
Bristet boble 
Roman om et stort økonomisk tabu i dansk landbrug, 
hvor indgåelse af swap-aftaler har ført flere danske 
landbrugsfamilier på fallittens rand.
VESTJYLLAND


