
Pressemeddelelse, november 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. udgave, 1. oplag 

Hæftet, 132 x 215 mm 

ISBN 9788794327848 

352 sider / 299 kr. 

Redaktion:Helene Kirkegaard 

Omslag: Camilla Brix Andersen 

Udk. 30. november 2022 

 

Pressefotos og forside 

https://byensforlag.dk/pr/ 

En tømmerflådeodyssé på Sveriges 

længste elv 
Broderlandet  byder på en humoristisk og let surrealistisk 

dannelsesrejse i livets efterår for Karl og Bengta, som 

begge lægger deres hjemstavn ved Limfjorden bag sig og 

forfølger en bøvlet frihedstrang ned ad  svenske 

Klarälven. 

Broderlandet af Steffen Kjær er en litterær road movie ad søvejen. 

Romanen udforsker, hvad der sker, når man rykker sig selv op med 

roden i en sen alder. “Jeg tænker, at det store spørgsmål så må 

være, om livet er udtømt og godt brugt?” siger Steffen Kjær, der 

fik inspirationen til romanens hovedperson, Karl, da 

overfartslederen på Venø Færgen skulle på pension efter at have 

sejlet den samme korte strækning på 265 meter dag efter dag. 

Karl er i gang med at lukke sit liv ned. Bengta længes efter poesien 

og den svenske natur og motiveres af romanfiguren Søren Ryge til 

at rykke De Ældres Sag ud i den svenske vildmark. Sammen med 

modvillige Karl begiver en lille ekspedition sig på tømmerflåde 

ned ad Klarälven. Undervejs må de skabe alliancer og fuske en 

smule for at håndtere vildmarkens glæder og udfordringer. ”Måske 

er det aldrig for sent at skifte spor,” siger forfatteren. ”Nogle gange 

kan en tømmerflådeodyssé på Sveriges længste elv vise sig at være 

lige det, der skal til. Måske særligt i livets efterår.” 

Om forfatteren 

Steffen Kjær debuterede i 2013 som skønlitterær forfatter med 

novellesamlingen Vildmarken. Dengang sammenlignede Politikens 

anmelder udgivelsen med Ernest Hemingway og kaldte 

Vildmarken en ”maskulin prosaberetning” og en ”litterær 

herretur.” Lektørudtalelsen betegnede Vildmarken som ”en unik 

udgivelse i skønlitterær sammenhæng” og sammenlignede Steffen 

Kjær med forfattere som Jørn Riel og Jack London. Steffen Kjær er 

født og opvokset i Danmark og har en del af sit stamtræ i 

broderlandet Sverige. 

Om Byens Forlag 

Byens Forlag driver kaffebarer i Aarhus, Vejle og København som 

udadvendte kontorer. Her kan man drikke kaffe, bladre i nye bøger 

fra forlaget og møde redaktionen. Levende bogformidling er et 

særkende for forlaget, som ofte er vært for oplæsninger og andre 

bogevents. 
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