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Tættere på Jorden end jorden er Nikolaj Tange Langes 

tredje roman. Denne gang er vi langt fra den berlinske 

subkultur, der prægede hans to første bøger, men i det 

danske, i en unavngivet provins ved kysten i 80’erne og de 

tidlige 90’ere, hvor kulisserne for handlingen blot beskrives 

som: Stranden, gården, landsbyen, tangen. 
 

Her, i dette provinsielle alt, vokser romanens følsomme 

hovedperson Ebbe op, som enebarn af en enlig mor, 

imellem gårde, rugmarker og drivhuse. Det er også her han 

udforsker sig selv, i eget selskab, men især sammen med 

den jævnaldrende Otto fra nabogården, der udfordrer med 

sære og forbudte lege, som bestemt ikke er ”for børn”. Men 

da skolen starter, støder Otto Ebbe fra sig, og Ebbe må lære 

at klare sig i et socialt spil, der er både fremmed og fjendtligt.  

 

 

”Det var min mor, der først tog mig i hånden og trak mig med over kanalen og ringede på og spurgte, om 

Otto kunne lege. Ottos far tog cigaretten ud og holdt den i hånden og kaldte på Otto, der stillede sig bag 

ham og knugede buksebenene med hænderne, mens han stirrede mig i øjnene. Det trak i mig som 

magneterne, der holdt togvognene sammen på gulvtæppet, for aldrig før havde jeg set ind i ansigtet på 

nogen, der så på verden med øjnene så tæt på jorden som mine egne.” 

 

Om forfatteren: Nikolaj Tange Lange (f. 1980, Odense) har læst på Institut for 

Film og Medievidenskab og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, samt 

Kønsvidenskabelig Medieanalyse på Malmö Universitet. Var aktiv i det 

Københavnske kunstner- og festkollektiv ”Dunst” i oo’erne, og har siden 2007 

været bosat i Berlin og arbejdet som musiker, DJ, performer, bartender, IT-

supporter, kok, mm. Debuterede med romanen Livet er en fest og så dør 

man i 2018, og udgav sin anden roman, Antityskland, i 2019. 
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