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Vi kommer alle et sted fra. 12 yngre danske forfattere, herunder Kasper Nørgaard Thomsen, har skrevet et bud
på en hjemstavnsnovelle anno 2008. Novellen 'Bonny von Bøjden' er en del af serien 'Moderne

hjemstavnsnoveller', der blev trykt første gang i DSB's magasin Ud & Se i 2008. E-novellen er udgivet i
samarbejde mellem forfatteren, Lindhardt og Ringhof og Ud & Se.

Vi kommer alle et sted fra. 12 yngre danske forfattere har skrevet et bud på en moderne hjemstavnsnovelle.
Novelleserien blev trykt første gang i DSB's magasin Ud & Se i 2008. E-bogen er udgivet i samarbejde

mellem forfatteren, Lindhardt og Ringhof og Ud & Se.

Noveller: Christina Hagen: Hjemstavn, fuglekvarteret, Kristian Bang Foss: Om Olsen, Julia Butschkow:
Solskin på den høje himmerlandske himmel, Majse Aymo-Boot: Karakteristik af eleven, Katrine Buchhave

Andersen: Fjellerad, Kasper Nørgaard Thomsen: Bonny von Bøjden, Jesper Wamsler: e, Anne-Louise
Bosmans: Bruxelles - Fredensborg, Marius Nørup-Nielsen: Ritualer, Lene Asp Frederiksen: Jeg ville helst

aldrig have mødt min frisør, Mikkel Thykier: I stedet for en dagbog, Harald Voetmann: Den lærdes
hjemkomst, Novellerne er både udgivet samlet og separat.

Kasper Nørgaard Thomsen (f. 1972) debuterede i 2001 med `Baljen – Manual for en katastrofe‘. Her, ligesom
i dobbeltromanen `Malonecity 1 & 2‘ fra 2006, søger han væk fra fastlåste forestillinger om litteratur,

psykologi og politik. For ikke selv at ende i en sådan forestilling, går Nørgaard Thomsen blandt meget andet i
dialog med den litterære tradition – trækker på den og forholder sig kritisk til den. Særlig har han et godt øje

til det, der ifølge traditionen, ikke hører til.
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