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Historier fra kanten…
 

 

Backman, Fredrik: 

Britt-
sin mand. Hun ender i en lille flække (hvor bl.a. 
fodbolden spiller en stor rolle), og hvor hun trods 
sin bedrevidenhed og sit rengøringsvanvid falder 
til og faktisk gør en forskel.

 

 

Bang, Herman: Ved V

Skildring af en stationsforstanderindes korte og 
bittersøde kærlighedsoplevelse i en lille stationsby 
i slutningen af 1800

 

 

 

Beck

Et lille husmandssted i Horne Land på Fyn har 
været rammen om en 
generationer. Men da den gamle kvinde bliver 
syg, begynder altings forfald at accelerere.
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Historier fra kanten… 

Backman, Fredrik: Britt-Marie var her

-Marie er 63 og forlader efter 40 års ægteskab 
sin mand. Hun ender i en lille flække (hvor bl.a. 
fodbolden spiller en stor rolle), og hvor hun trods 
sin bedrevidenhed og sit rengøringsvanvid falder 
til og faktisk gør en forskel. 

Bang, Herman: Ved Vejen (1886) 

Skildring af en stationsforstanderindes korte og 
bittersøde kærlighedsoplevelse i en lille stationsby 
i slutningen af 1800-tallet. 

Beck-Nielsen, Claus: Horne land 

Et lille husmandssted i Horne Land på Fyn har 
været rammen om en families liv i flere 
generationer. Men da den gamle kvinde bliver 
syg, begynder altings forfald at accelerere.

 

Marie var her (2014) 

Marie er 63 og forlader efter 40 års ægteskab 
sin mand. Hun ender i en lille flække (hvor bl.a. 
fodbolden spiller en stor rolle), og hvor hun trods 
sin bedrevidenhed og sit rengøringsvanvid falder 

 

Skildring af en stationsforstanderindes korte og 
bittersøde kærlighedsoplevelse i en lille stationsby 

 (2003) 

Et lille husmandssted i Horne Land på Fyn har 
families liv i flere 

generationer. Men da den gamle kvinde bliver 
syg, begynder altings forfald at accelerere. 



 

3 

 

Bredsdorff, Bodil: Der er stjerneskud om 
dagen (2014) 

Michelle har forladt sin utro mand og drikker nu 
igennem i et sommerhus langt ude på landet. 
Efterhånden kommer hun til hægterne igen, tager 
jagttegn, får nye venner og finder et ståsted. 

 

 

Broberg Knudsen, Anette: Omfattende 
hærværk (2013) 

En debat om lukningen af skolen i den lille by 
Ruglev i Vestjylland udvikler sig dramatisk, da 
landsbyens kommunalpolitiker dræbes i en 
mordbrand. Præst Julie Hashøj vikles ind i sagen, 
der også får konsekvenser for hende selv. 

 

Brun, Lisbeth: Det du mister (2011) 

Efter at være blevet gravid med to tilfældige 
mænd, bliver Marie midt i 1960'erne gift med Villy. 
De har ikke meget at sige hinanden, og mens Villy 
kun tænker gårdens drift, bliver Marie mere og 
mere frustreret. 

 

 

Clante, Carsten: Rent bord (2009) 

Hans Hartmanns 20 år yngre kone forlader ham 
dramatisk på hendes 50-års dag. I sin nye 
tilværelse søger han tilbage til ungdommen, hvor 
han som lærervikar i Vestjylland blev beskyldt for 
upassende adfærd overfor en af de store piger. 
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Enger, Tine: Fjern (2006) 

Da Freja Vibæk vender tilbage til 
barndomshjemmet i Vestjylland, fordi hendes far 
er død ved et tilsyneladende uheld, begynder hun 
at grave i sagen, som viser sig at have forbindelse 
med den store ekspropriation i 1960'erne, hvor 
landsbyer og gårde blev nedlagt og omdannet til 
militært øvelsesområde, og hvor faderen spillede 
en afgørende rolle. 

 

Fjord, Per: Gråzoner (2007) 

Sarkastiske noveller om dagligdagen i små 
landsbysamfund - især for desillusionerede 
mænd, der er kommet i klemme i systemet. 

 

 

Gammelgaard, Per: Den frie købmands søn : 
Ormslev saga (2010) 

Vi er i begyndelsen af 1960'erne med handelskrig 
mellem købmanden og Brugsen. Den ca. 14-årige 
købmandssøn Frank Nygaard er arbejdsdreng i 
butikken og han starter en reklameradio for at 
hjælpe faderen. Frank er lidenskabeligt optaget af 
musik, men interesserer sig også for de andre 
landsbybeboere i Ormslev ved Århus og så småt 
også en pige. 

Gammelgaard, Per: Dyt for Stanley! : 
lynhistorier (2014) 

69 korte, ofte humoristiske, lynhistorier eller korte 
fortællinger fra Danmark med afstikkere til New 
York og Berlin. Fælles for de fleste er at de 
omhandler skæve originale eksistenser fra 
provinsen og det såkaldte udkants-Danmark. 
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Grønfeldt, Vibeke: Mulighedernes land (1989) 

Brudstykker af en lang række menneskers 
livshistorie samler sig efterhånden til et hele, der 
skildrer den onde og følelsesfattige hverdag i et 
fjernt sted i provinsen i Danmark. 

 

 

Haase, Klaus: Da havenisserne kom til 
udkantsdanmark (2015) 

Samfundssatirisk kortroman, hvor en flok 
aktivister udklædte som havenisser tager gidsler i 
den fiktive by Middelborg beliggende i 
"udkantsdanmark". 

 

 

Haller, Bent: Den ottende bonde (2007) 

På slægtsgården i Nordjylland sidder den 90-årige 
Anton og ser tilbage på sit liv, som har været 
slidsomt, og hvor den dominerende moder, som 
blev 100 år, totalt har domineret hans tilværelse. 

 

 

 

Harboe, Johnny: Forestillinger om flugt og 
hjemkomst : en fragment-roman (2011) 

Erindringsroman med mange erindringsglimt fra 
ungdommen i Sønderjylland og den senere 
tilbagevenden hertil. Der gives et indblik i 
forholdet til en dansk udkant, som samtidig er i 
centrum af fortællerens liv. 

 

 

 



 

 Helle, Helle

To løbere render ind i hinanden i en stor jysk 
skov. De er faret vild og kommer til at tilbringe to 
dage sammen i den vilde 

 

 

 

Hjorth Madsen, Lasse

36-årige Marion flytter fra København til en 
vestjysk landsby for at virkeliggøre sin drøm om 
en lille butik med økologiske varer. Snart må 
drømmene vige for den rå virkelighed, fuld af 
mørke 
vold.

 

Hørslev, Lone

En række mennesker i en lille jysk by er vævet 
sammen i et sælsomt mønster, der her beskrives 
humoristisk og skrapt.

 

 

 

Jepsen, Erling

Den 
Hansen forflyttes fra København til Højer, hvor 
han må tilpasse sig lokale normer med 
katastrofale konsekvenser.
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Helle, Helle: Hvis det er (2014) 

To løbere render ind i hinanden i en stor jysk 
skov. De er faret vild og kommer til at tilbringe to 
dage sammen i den vilde danske natur.

Hjorth Madsen, Lasse: Udkanten

årige Marion flytter fra København til en 
vestjysk landsby for at virkeliggøre sin drøm om 
en lille butik med økologiske varer. Snart må 
drømmene vige for den rå virkelighed, fuld af 
mørke hemmeligheder, fortielser, udnyttelse og 
vold. 

Hørslev, Lone: Sorg og camping 

En række mennesker i en lille jysk by er vævet 
sammen i et sælsomt mønster, der her beskrives 
humoristisk og skrapt. 

Jepsen, Erling: Frygtelig lykkelig

Den naive og følsomme politimand Robert 
Hansen forflyttes fra København til Højer, hvor 
han må tilpasse sig lokale normer med 
katastrofale konsekvenser. 

 

To løbere render ind i hinanden i en stor jysk 
skov. De er faret vild og kommer til at tilbringe to 

danske natur. 

Udkanten (2014) 

årige Marion flytter fra København til en 
vestjysk landsby for at virkeliggøre sin drøm om 
en lille butik med økologiske varer. Snart må 
drømmene vige for den rå virkelighed, fuld af 

hemmeligheder, fortielser, udnyttelse og 

 (2011) 

En række mennesker i en lille jysk by er vævet 
sammen i et sælsomt mønster, der her beskrives 

Frygtelig lykkelig (2004) 

naive og følsomme politimand Robert 
Hansen forflyttes fra København til Højer, hvor 
han må tilpasse sig lokale normer med 
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Jessen, Ida: En mand kom til byen (2007) 

Noveller fra den danske provins, bl.a. den lille 
fiktive by Hvium, og om dens mennesker, som 
med en rolig og dagligdags overflade dækker for 
sindets foruroligende afkroge. 

 

 

Jørgensen, Hans Otto: Sæt Asta fri (2010) 

I Vestjyllands flade landskaber er det svært for en 
ung mand at have høje drømme om at blive 
forfatter. Efter et nedslående møde med 
universitetsverdenen vender han hjem til arbejdet 
på gården, dog uden at glemme forfatterdrømmen 
helt. 

 

 

Jørgensen, Marianne: Bondefanget : en 
samlivsroman (2010) 

Landmanden Anne-Mette, som driver 
slægtsgården i Salling, er på elvte år gift med 
Troels, da han uden varsel erklærer, at han har 
fundet en anden og vil skilles. 

Fortsættes i: ”Bondeanger”. 

 

Kirkskov, Morten: Kapgang (2010) 

Sdr. Omme i 1970’erne : Martins mor er lige død, 
kort før han skulle konfirmeres. Han sørger, er 
forvirret over voksenverdenen og sin egen 
spirende seksualitet, for han finder både veninden 
Kristine og vennen Kim tiltrækkende. 
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Lillevang, Anita: Længere ud på landet : 
udkantskrimi (2011) 

Carla forsøger fortsat at finde sig til rette i 
provinsen med sin familie, men fundet af naboen 
hængt i laden gør det udfordrende. Pludselig er 
pædofili og dyremishandling emnerne i den lille 
by. 3. del i krimiserien. 

 

Massey Møller, Kristian: Folk (2011) 

Kollektiv, socialrealistisk roman, der giver et 
tidsbillede og et øjebliksbillede af en række 
skæbner i en vestjysk provins i 1970'erne. 

 

 

 

 

Moe, Jacob Berner: Vandel (2008) 

Lea Brix er sidst i 30'erne og må flytte til Vandel, 
da hendes mand får job i Billund. Hun keder sig 
og pifter tilværelsen lidt op med butikstyveri og 
måske udsigten til lidt sidespring. 

 

 

Møller Andersen, Niels: Sejer (1998) 

Den halvvoksne Sejer føler sin vestjyske hverdag 
for kedelig og skaber sig en huleboertilværelse i 
en klitplantage. Her finder han både en gammel 
eneboer og en slags identitet. 

 

 

 



 

9 

 

Nesser, Håkan: Og Piccadilly Circus ligger 
ikke i Kumla (2003( 

Teenageren Mauritz fortæller med 
underfundighed og megen humor om sommeren 
hvor han blev voksen, hvor forelskelse og et 
mystisk mord i den lille provinsby Kumla vendte 
op og ned på hans tilværelse. 

 

Rindel, Gerd: Her sker aldrig noget (2014) 

Kollektivroman om en lille søvnig stationsby i 
provinsen i 1960'erne, hvor livet går sin vante 
gang og hver passer sit. Men under overfladen 
gemmer der sig mange hemmeligheder og 
sladderen trives i det lille samfund. 

 

 

Romer, Knud: Den som blinker er bange for 
døden (2006) 

Selvbiografisk roman om en opvækst i Nykøbing 
Falster i 1960'erne, som var præget af mobning 
og social isolation på grund af, at moderen var 
tysker. 

 

 

Smærup Sørensen, Jens: Mærkedage (2008) 

Slægtsroman om de to førende familier i 
landsbyen Staun fortalt gennem en konfirmation i 
1934, et sølvbryllup i 1967 og en 60-års 
fødselsdag i 2003. 
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Strandvad, Anne: Efter festen (1983) 

Om en række mennesker i en lille dansk 
provinsby, hvis tilværelse under den økonomiske 
krise i 80'erne begynder at slå revner. 

 

 

 

Têtevide, Anne Marie: Som dagene er (2013) 

Femogfirs dage i en midtjysk families liv, fra 1932 
til 2001, fortalt af tre generationer. En varm og 
lavmælt skildring af det jordnære, ukomplicerede 
liv, men også en fortælling om et samfund i 
forandring, vandringen fra land til by og fra fattig 
husmandstilværelse til middelklasseliv. 

 

Thorup, Kirsten: Førkrigstid (2006) 

40-årige Dinna, gift med købmanden Sigurd, lever 
i en lille vestfynsk by, der er rammen om alle 
hendes tænkte og reelle bekymringer om familien, 
pengene, jalousien, bysladderen og krigstruslen i 
årene 1937-1939. 

 

 

Tvivl : 14 fortællinger om livet på landet (2005) 

Marianne Jørgensen: Tvivl. Dorthe Nors: Hun 
kommer. Susanne Andersen: Gylle i luften. Tilde 
Ann Jensen: Så gi'r han nok kaffen. Knud Erik 
Pedersen: Parykken. Mette Katrine Gintberg: 
Jens på Vesterlund. Liva Skogemann: Bilen er 
gået i stå. Ulla Thorøe: Nogen at tale med. Vibeke 
Marx: Havestue. Ingeborg Sebbelin: Uønsket. 
Hanne Elisabeth Schultz: Stolte kavalerer. Anne-
Marie Glistrup: Efter høst. Mikkel Sandahl: 
Høsttid. Peter R. Dahm: Guds redskab. 
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Vilstrup, Jens: Opland (2014) 

Lægen Niels må vende tilbage til sin hjemegn, 
fordi faderen pludselig dør. Hjemme blandt 
barndomsvenner og -fjender og omgivet af 
familiens fortielser, må han konfrontere fortidens 
dæmoner og hemmeligheder i et lukket 
minisamfund præget af mistro. 

 

Vinn Nielsen, Bent: Den svævende 
tankbestyrer (2014) 

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

 
 

Wied, Gustav: Livsens Ondskab (1899) 

Satirisk skildring af en typisk dansk provinsby 
omkring år 1900 med ondskabsfulde, men muntre 
portrætter af borgerskabet, bl.a den lille 
vanskabte Emanuel Thomsen, "Thummelumsen", 
og de to venner toldkontrollør Knagsted og 
overlærer Clausen. 

 

Wilmann, Jonas: Udkantshistorier (2013) 

Noveller. I en ikke så fjern fremtid er noget gået 
helt galt i Danmark. Udkantsområderne er fjernet 
fra turistbrochurer og nu tager en forfatter på en 
rejse rundt i de glemte områder, hvorfra 
uhyggelige historier om både kannibaler, 
mordere, fantaster, digtere og andet godtfolk 
spirer frem. 
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Digte 

 
Knud Sørensen: Beretninger fra en dansk 
udkant – digte 1970 – 77 (1978) 

 

 

 

 

Faglitteratur 
 

Holdt, Claus: Vi flytter på landet - en bog om 
Udkantsdanmark : til inspiration for alle der vil 
bo på landet (30.14) (2015) 

Inspiration til alle, der ønsker at flytte til et af 
Danmarks yderområder. Med beskrivelse de 
kvaliteter, der findes her, og samtidig gøres der 
op med nogle af de værste myter om 
udkantsområder. 

 

Langt ude på landet! : om livet i de danske 
udkanter (30.14) (2004) 

Indhold: Per Henrik Hansen: Landdistrikter og 
udkanter i Danmark ; Livet derude på kanten af 
samfundet ; Det skæve Danmark ; Transport. 
Vibeke Skov: Når skolen og købmanden lukker ; 
Landsbyaktivisme. Birgitte Maae Jensen: At lave 
forretninger i en udkant ; At tage hånd om 
hinanden ; Gamle og unge ; Pejlemærker mod 
fremtiden. Ulrik T. Skafte: Småøerne i Danmark. 
Peder Hovgaard: Fejø fejer problemerne af 
banen. 



 

Dybvad, Ka
centraliseringen af Danmark ødelægger vores 
økonomi og sociale sammenhængskraft
(33.19)

Debatbog om udkantsdanmark og et opgør med 
forestillingen om provinsen som tilbagestående. 
Om provinsens betydning i den samlede 
økonomiske udvikl
stopper centraliseringen af Danmark.

 

Livsvilkår og udviklingsmuligheder på landet : 
viden, cases, teorier

Fag-
elementer, hvor man aktivt kan gøre en indsats 
for at fremme landområderne og gøre dem til 
attraktive levesteder.
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Dybvad, Kaare: Udkantsmyten : hvordan 
centraliseringen af Danmark ødelægger vores 
økonomi og sociale sammenhængskraft
(33.19) (2015) 

Debatbog om udkantsdanmark og et opgør med 
forestillingen om provinsen som tilbagestående. 
Om provinsens betydning i den samlede 
økonomiske udvikling, samt bud på hvordan man 
stopper centraliseringen af Danmark.

Livsvilkår og udviklingsmuligheder på landet : 
viden, cases, teorier (33.19) (2013)

- og debatbog, der bl.a. ser fremad på de 
elementer, hvor man aktivt kan gøre en indsats 
for at fremme landområderne og gøre dem til 
attraktive levesteder. 

 

yten : hvordan 
centraliseringen af Danmark ødelægger vores 
økonomi og sociale sammenhængskraft 

Debatbog om udkantsdanmark og et opgør med 
forestillingen om provinsen som tilbagestående. 
Om provinsens betydning i den samlede 

ing, samt bud på hvordan man 
stopper centraliseringen af Danmark. 

Livsvilkår og udviklingsmuligheder på landet : 
(33.19) (2013) 

og debatbog, der bl.a. ser fremad på de 
elementer, hvor man aktivt kan gøre en indsats 
for at fremme landområderne og gøre dem til 
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Oprør fra udkanten : mulighedernes land 2.0 
(33.19) (2015) 

Indhold: Udkantsmanifest. Knud Sørensen: 
Beretninger fra en dansk udkant (digte). For et 
helt Danmark / Viggo Mortensen & Finn 
Slumstrup. Oprør fra udkanten (Lise Lyck: Udkant 
og et samlet Danmark. [...] Bent Falbert: 
Vandkantens kamp med magten. Michael Bøss: 
Oprør fra kanten : den folkelige og kulturelle 
udvikling på landet. Gunnar Lind Haase 
Svendsen: Hvorfor bliver der talt så grimt om de 
danske landdistrikter?. Steen Piper: Kan landet 
genbefolkes - og hvordan? Birthe Linddal: Er hele 
Danmark Udkantsdanmark? Finn Slumstrup: 
Udkantspolitik i Europa : har vi noget at lære? 
Viggo Mortensen: Udkanten som frihedens sted ; 
Tilflytterhistorier fra Mads Valther, Mette Lykkebo, 
Troels Enghof, Katrine, Linda Jørgensen og 
Johanne Hornemann) ; Mulighedernes land 
(Suzanne Brøgger: At sætte spor. Karen Lumholt: 
Hvad nu hvis vi stemte med fødderne og gik den 
modsatte vej? Susan Hinnum: Kunst på kanten. 
Doris Ottesen: At finde sted og føle sig hjemme. 
Anne Ørum-Nielsen: Hvor kom det fra? May My 
Humaidan: I morgen starter vi igen dagen med at 
gå ned til vandet). 

 

Brovst, Bjarne Nielsen: Danske udkanter (46) 
(1987) 

Brudstykker af forfatterens rejser rundt i Danmark, 
der knytter de enkelte lokaliteter sammen med 
begivenheder og episoder, som er oplevet eller 
beskrevet af danske digtere. 

 

 

 

 



 

Lund 
tur gennem det glemte Danmark, det endnu 
ikke opdagede Danmark 
hele tiden er lige foran vores øjne

En finurlig og humoristisk tur med forfatteren rundt 
i Danmark med vægt på udkantsdanm
ubeskrevne mennesker og detaljer.
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Lund Madsen, Anders: Mælkebøtteruten : på 
tur gennem det glemte Danmark, det endnu 
ikke opdagede Danmark - og det Danmark, der 
hele tiden er lige foran vores øjne

En finurlig og humoristisk tur med forfatteren rundt 
i Danmark med vægt på udkantsdanm
ubeskrevne mennesker og detaljer.

 

Mælkebøtteruten : på 
tur gennem det glemte Danmark, det endnu 

og det Danmark, der 
hele tiden er lige foran vores øjne (46) (2010) 

En finurlig og humoristisk tur med forfatteren rundt 
i Danmark med vægt på udkantsdanmark og hidtil 
ubeskrevne mennesker og detaljer. 
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