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det i en mørk stribe fortrængt og bortgemt landet nordenfjords" Hans Mølbjergs digtsamling "Nordenfjords"
er en indre og ydre rejse rundt i det landskab, der dannede bagtæppe for hans egen barndom. Den danske
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Opvæksten spiller en stor rolle i Hans Mølbjergs poesi og romaner. Universitetsstudierne i Paris og Danmark
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beskæftiget sig med Denis Diderot, Jean Jacques Rousseau, dansk lyrik og europæisk kultur- og idehistorie.
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