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Helleberg, Maria 
Kvinderne fra Thy, 2016. - 381 sider
Slægtsroman om to kvinder, mor og datter, der tager kampen op for at 
få et bedre liv på landet i Thy omkring år 1900. 
 
”En farverig kvindehistorie, hvor Maria Helleberg skriver med en char-
me og styrke, der klæder romanen og Hellebergs forfatterskab. Meget 
læseværdig roman.”  
    - Anne Juul Andersen 

Guldager, Katrine Marie 
En uskyldig familie, 2017. - 298 sider
Fra en oprørsk opvækst i en venstreorienteret sydfynsk familie opnår 
Frederik succes på det brølende finansmarked i USA. Drømmen er 
opnået, men usikkerhed, skyldfølelse og tvivl i forhold til forældre og 
søskende lægger sig som en spændetrøje omkring ham.  
 
” Velskrevet familiedrama. Der fortæller historien om det moderne 
menneskes evige kamp for at finde meningen med livet og samtidig 
forstå og forlig sig med sit ophav.” 
    - Anne Juul Andersen 
 
Ramsland, Morten
Æg, 2017. - 268 sider 
Ved forsynets gunst kommer en fattig bondefamilie i besiddelse af et 
magisk æg af guld. Ægget er et frugtbarhedsæg og følger familien op 
gennem generationerne, fra middelalderen helt op til vore dage, hvor 
en dreng lytter til sin morfars rablende historier. 
 
” Hvad skal man stille op med det hele, hvis vi ikke kender historien? 
Fabelagtig fortælling om vores historie fra middelalderen med ingre-
dienser som æg, fantasier, konger, mystik og overtro. Endelig en bog 
mere fra Ramsland – den har jeg længtes efter.”
    - Iben Østerbye 
 

Søiberg, Harry
Søkongen, 1926. - 165 sider  
Beretning om en vestjysk skipper, der hele sit liv har hævdet sig på 
alle andres bekostning, men for sent får øjnene op for, at der måske er 
andre værdier i livet.  
 
” Ringkøbing-forfatteren kender vestkystfiskerne og deres barske liv, og 
han forstår at skrue en solid saga sammen.”
    - Jens Laigaard

Jepsen, Erling
Den sønderjyske farm, 2013. - 271 sider 
Ved foden af Gramby Bakke i Sønderjylland i 1960’erne slår den 
12-årige Allan sig på kaninavl, altimens det groteske og sorte udfolder 
sig omkring ham. Både i hans dysfunktionelle familie og i lilleput-sam-
fundet, der rystes ved ankomsten af en neger.  
 
”Et skønt portræt af livet i sønderjylland i 60’erne. Konflikter, kaniner, 
kammerater – og en kvindelige neget skaber en fantastisk handling, 
som jeg både grinte og græd over.”
    - Iben Østerbye

Rødtnes, Nicole Boyle
Hul i hovedet, 2014. - 211 sider  
En ulykke ved en fest ændrer gymnasiepigen Vegas liv, for en hjerne-
blødning ødelægger hendes sprog. Kan hun overhovedet blive sig selv 
igen og hvad skete der egentligt ved den fest?

”En nem historie om et svært og stort emne. Rødtnes har fulgt bogen 
om med bøgerne ’XY’ og ’Ar fra mit glemte liv’, som er lige så læsevær-
dige.” 
    - Dinna Andrup Madsen 

 
 
 
 



Anders og Julius
DVD, 2010. 
I 1984 flyttede Søren Ryge Petersen til Djursland og fik Anders og Julius 
som naboer. Naboskabet førte til at Søren Ryge Petersen i perioden fra 
1990 til 2006 lavede syv programmer med brødrene hvor de fortæller 
om livet med jorden, dyrene og hinanden på deres gård. 
 
”Mange af Søren Ryges tv-udsendelser er værd at gense, især hans 
portræt af de to gamle knarke Anders og Julius. Det er guldrandet 
danmarkshistorie.”
    - Jens Laigaard 

Reuter, Bjarne
Den iranske gartner, 2008. - 280 sider 
Arveprins Bernhard kommer til at slå sin gartner - iført bh og strøm-
peholder - ihjel, og politiet forsøger at holde historien hemmelig af 
diskretionshensyn. 
 
” Krimi tilsat samfundssatire – er det stadig en krimi? Uanset er det 
morsomt befriende og hårrykkende at læse Stelmans opklaring af 
mordet.” 
    - Dinna Andrup Madsen

Helle, Merete Pryds
Folkets skønhed, 2016. - 428 sider 
Marie vokser op på Langeland i 1930’erne i et forarmet miljø, der ikke 
levner mange muligheder for de unge, som ønsker sig et andet liv end 
forældregenerationen. Ægteskabet med Otto bliver et springbræt til 
storbyen og fremskridtet. 
 
”En bog, jeg ikke kunne lægge fra mig. Fremragende bog, som er gjort 
af noget helt særligt. Personerne og miljøskildringerne i romanen er 
stærkt og sanseligt beskrevet og står klart og nærværende. Vi kender 
gården, landskabet, byen og vennerne bedre og bedre gennem histori-
en.” 
    - Iben Østerbye 

Brun, Lisbeth
Paradisets have, 2009. - 244 sider 
Frode slår sig ned i Hobro og gifter sig, lidt distanceret, med servitricen 
Ruth. Begge har de hemmeligheder, og snart bliver det sværere og 
sværere at holde den idylliske facade. 
 
” Lisbeth Brun er garant for, at der er mere mellem linjerne, når hun 
beskriver personerne og forviklingerne imellem dem. Her viser hun sig 
også fra sin humoristiske side.” 
    - Dinna Andrup Madsen

 

                               

 


