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Tomas Lagermand Lundme: Alting begynder et sted 

Alting begynder et sted er en stærk YA-roman om at være ung og homoseksuel i Birkerød og om at 

bære på en hemmelighed, som måske ikke er så hemmelig alligevel. 

 

I romanen Alting begynder et sted kæmper den unge jeg-fortæller med livet og de mange valg og 

følelser, der kan præge ungdomsårene. I en labyrint af søgen og rastløshed forsøger han at finde 

sig selv og mærke, hvad han vil, hvad der føles rigtigt. 

 

For det er svært at have en kusine, der insisterer på punk og eyeliner, der giver øjenbetændelse, 

når man selv er forelsket i Justin Bieber, Hjalte fra boligblokken og den nye dreng fra klassen. Det 

er svært at vælge. Og så er der mærkerne på armene og hemmeligheden. En hemmelighed, der 

sidder dybt i hans sind og ikke lader sig overdøve af hverken høj musik eller smerte. En 

hemmelighed, som følger ham som en skygge og konstant minder ham om sin tilstedeværelse i 

form af de mange sms’er, han løbende modtager af en, for læseren, ukendt person. 

 

Med Alting begynder et sted leverer Tomas Lagermand Lundme en nærværende og alvorlig 

fortælling om et ungt menneske, der tumler med livets valg og fravalg. Et liv, som yderligere 

udfordres af tavsheden om et overgreb, der holder ham fanget i et stille fængsel. Og så er der den 

ulidelige uvished, for ved kusine Luna i virkeligheden noget, som ingen af dem tør eller ved, 

hvordan de kan sige højt? 

 

Tomas Lagermand Lundme har mange gange i sit forfatterskab bevist, at han ikke er bange for at 

gå ind i mørket og skrive om ungdomslivets særdeles skarpe kanter. I Alting begynder et sted giver 

han også plads til en forløsende humor og kærlighed. Elementer, der gør, at værkets rå tematikker 

ikke kommer til at stå alene men får modspil.   

 

Tomas Lagermand Lundme (1973) arbejder som forfatter, dramatiker, manuskriptforfatter og 

billedkunstner. Siden sin debut i 1998 med romanen Forhud har han udgivet over 45 bøger. 

 

Lundme skildrer tvivl, angst, selvskade og ængstelig kærlighed, og hans forfatterskab retter fokus 

mod livets svære sider, der beskrives med lige dele varme og voldsomhed.  

 

Tomas Lagermand Lundme har blandt andet modtaget Undervisningsministeriets Skriverpris og 

Statens Kunstfonds treårige arbejdsstipendium og har været forperson for Statens Kunstfonds 

Legatudvalg for Litteratur. 
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