
Storslået værk om natur, identitet og tilhørsforhold – skabt af den 

internationalt anerkendte forfatter Dorthe Nors i samarbejde med den 
prisbelønnede fotograf Henrik Saxgren 
 

Dorthe Nors og Henrik Saxgren: En linje i verden 

En linje i verden er en sansemættet beretning fra Vestkystlinjen om natur, hav og landskaber. I 
det enestående værk leverer Dorthe Nors en stærk fortælling om landskabets magnetiske kraft, 
og de personlige erindringer der opstår i mødet med kystlinjens steder, historier og 
mennesker. Samtidig rummer værket en betagende billedfortælling af Henrik Saxgren, der 
dokumenterer sit møde med landskabet.  
  
Dorthe Nors bor ved Vestkysten, hvor hendes slægt oprindeligt kom fra. I løbet af et år har hun 
besøgt og genbesøgt steder langs kystlinjen fra Skagen i nord til Den Helder i Holland. Læseren 
kommer med på rejsen, både ud i landskabet, dets historier og mennesker, men også med på den 
personlige erindrings- og dannelsesrejse. 
 
Fotograf Henrik Saxgren har rejst med sit kamera langs kystlinjen og dokumenterer sit møde med 
landskabet i overrumplende smukke billeder.   
   
Bogen handler om at vælge naturen til, at være i naturen og møde sig selv og sin historie i den. Og 
bogen er en større fortælling om de valg, man træffer i livet. Om at turde stå ved sig selv og finde 
sine egne veje. Og om, hvordan en bestemt geografi er medvirkende til at definere, hvem man er. 
  
I En linje i verden veksles der betagende mellem nord og syd, hav og kyst, land og by, det fysiske og 
det mentale. Gennem skiftende stemninger, betagende billeder, medrivende fortællinger og 
indlevelsesrige beskrivelser af liv og landskab bliver En linje i verden en stærk og vedkommende 
bog, der inspirerer læseren til selv at bevæge sig ud i landskabet: til det, der er større end en selv. 
 
Det skrev pressen om:  
 
Dorthe Nors: Kort over Canada 

 “Dorthe Nors’ noveller er fortættede, præcise og foruroligende.” - Politiken 
 
”Når man læser denne bog, står det lysende klart, hvorfor Dorthe Nors er den første danske 
forfatter, der er blevet udgivet i The New Yorker.” - The Sunday Times 
 
Dorthe Nors: Spejl, skulder, blink 

 ”Dorthe Nors brillerer igen. Spejl, skulder, blink er en mesterlig roman.” 
- Berlingske 
 
”At åbne Spejl, skulder, blink er som at åbne et vindue – der er en styrkende friskhed og kølighed 
over skriften, og en umiddelbar lindring som af en sang.” - New York Times 



 
Henrik Saxgren: Tøndermarsken 
”De smukke fotografier emmer af ro og stilhed og fremstår som en ærefuld hyldest til landskabets 
særegenhed i dette specielle hjørne af Danmark.”  - Weekendavisen 
 

 - Jyllands-Posten 
 
Henrik Saxgren: Ultima Thule 

 ”Saxgrens arktiske bedrift er fotokunst i verdensklasse.” - Politiken 
 

 ”Smukt … Et uforglemmeligt antropologisk signalement af Thule-regionen.” 
- Jyllands-Posten 
 
Dorthe Nors (f. 1970) er en markant og internationalt hyldet stemme i dansk litteratur. Hendes 
bøger er udkommet i 25 lande, og hun bidrager ofte til medier 
som The Guardian, BBC og The New Yorker. Dorthe Nors har modtaget P.O. Enquist-prisen og 
været finalist til den internationale Man Booker-pris. Hun har senest udgivet 
novellesamlingen Kort over Canada (2018), som bl.a. blev kåret til en af de ti bedste bøger i 
oversættelse i Storbritannien i 2020. 
 
Henrik Saxgren (f. 1953) er en af Danmarks fineste fotografer med store udstillinger i Danmark og 
udlandet bag sig. Han har udgivet adskillige bøger, senest storværket 
Ultima Thule (2017) og bogen Tøndermarsken sammen med forfatter Hans Edvard Nørregård-
Nielsen (2019). Flere af Henrik Saxgrens bøger er udkommet internationalt, og i 2018 modtog 
han Deutscher Fotobuchpreis 2018 for Ultima Thule. 
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