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Det eksotiske findes lige for 
næsen af en

Tine Presteruds børnebog, Mit sære hus, er en rimende 
fortælling om naboskab, hverdagseventyr og 
menneskers særheder fortalt i børnehøjde.  

”Mit sære hus er en lille hyldest til det skæve i hverdagen. De 
små overraskelser, der venter, når man banker på nye døre,” 
siger Tine Presterud om sin nye børnebog, der udkommer på 
Byens Forlag.  

I bogen beskriver hun med rim og muntre remser, hvad der kan 
ske af sjove ting, hvis man får lidt mere sans for eventyr og leg 
ind i sit liv.   

”Hvis man har et åbent sind, behøver man faktisk ikke at gøre 
noget mere eksotisk end at gå en tur i sin egen opgang for at 
finde et lille eventyr,” siger hun.  
Bogen er til børn, men er også en opfordring til voksne om ikke at 
glemme deres begejstring og sans for hverdagsmagi.  

”Derudover er budskabet om, at det er okay at være en særling, 
nok evigt aktuelt og værd at understrege igen,” tilføjer Tine 
Presterud. Der er altså plads til alle i hendes sære, farverige og skæve hus. 

Mit sære hus udkommer den 19. januar 2023. 

_____________________________________________________________________ 

Om forfatter og tegner 
Tine Presterud er uddannet fra Københavns Universitet og Freie Universität Berlin i 2015. Hun har det 
allerbedst, når hun får lov at lege med sprog og fortællinger; både i sine børnebøger og i sit daglige arbejde 
med kommunikation inden for life science og innovation. Tine bor i København med sin mand og sine to børn, 
der elsker bøger næsten lige så højt som hun selv. 

Sarah Eiersholt er uddannet fra Akademie der bildenden Künste Wien og har siden 2010 arbejdet som 
illustrator. Forud for det har hun tegnet siden barndommen. Sarah bor og arbejder i København. 

I 2013 udgav Tine og Sarah sammen deres første børnebog, Din ABeC, en ABC-billedbog om dyr, ved forlaget 
Klematis. Mit sære hus er deres andet børnebogssamarbejde. 

Om forlaget 
Byens Forlag er et forlag, der driver kaffebarer i Aarhus, Vejle og København som udadvendte kontorer. Her 
kan man drikke kaffe, bladre i nye bøger fra forlaget eller få personlig oplæsning af et digt - levende 
bogformidling er Byens Forlags kendetegn.

Kontakt 
Tine Presterud Lærke Sørensen 
tine.presterud@gmail.com laerke@byensforlag.dk 
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