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 FORORD 
Kære låner 

 

Du står lige nu med et væld af inspiration i dine 

hænder! 

 

Vi bibliotekarer har ud fra vores forskellige 

præferencer udvalgt det bedste inden for 

litteratur, musik, film og websider - kun til dig. 

 

Vi håber, du vil bruge hæftet som en 

inspirationskilde, at du vender tilbage til det 

flere gange og måske endda deler det med dine 

venner. 

 

Kærlig hilsen og god læselyst fra dine 

bibliotekarer 

 

Helle, Benny, Katrine, Nina, Christine og 

Sophie 
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 Hvem er vi? 

Katrine 
 
Katrine er børnebibliotekar og elsker litteratur, musik og 

film. Hun elsker den gode og velskrevne historie og læser 

gerne danske forfattere. 

 

Bedste læseoplevelse: Pi’s liv af Yann Martel. 

Helle 
 
Helle er voksenbibliotekar, men man finder hende også i 

børneudlånet engang imellem. Hun er med i teamet, der 

køber bøger til biblioteket og bliver derfor fristet til at læse 

mange bøger i alle genrer. Nye nordiske krimier er dog al-

tid et hit. 

 

Bedste læseoplevelse: Min geniale veninde af Lena Fer-

rante og 100 års ensomhed af Gabriel García Márquez. 

Benny 
 
Benny er voksenbibliotekar og har en særlig fokærlighed for 

biler, mad og musik. Han skriver jævnligt blogindlæg til vo-

res musikblog, hvor han rigtigt kan nørde igennem med 

Spotify-lister. 

 

Bedste læseoplevelse: Hærværk af Tom Kristensen, 

Skorpionen af Hans Scherfig og Zen og kunsten at vedlige-

holde en motorcykel af Robert M. Pirsig. 

Christine 
 

Christine er cand.mag. i litteraturvidenskab, litteraturanmel-

der og formidler og læser derfor et bredt udvalg af både nye 

bøger og klassikere, dog ikke krimier. Christine vægter den 

sproglige oplevelse højt, og betragter litteratur som en form 

for nødvendig hverdagsterapi. 

 

Bedste læseoplevelse: Fortælling om et selvmord af David 

Vann og Det jeg elskede af Siri Hustvedt. 
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Nina 
 

Nina er voksenbibliotekar men føler sig også hjemme i bør-

neudlånet. Især fordi hun læser en del fantasy og rigtig 

mange tegneserier. Nina kender alle de gode steder på net-

tet, både inden for litteratur, film og sociale medier. 

 

Bedste læseoplevelse: The Catcher in the Rye af J.D. Sa-

linger, Y, the last man af Brian K. Vaughan og His Golden 

Materials af Philip Pullman. 

Sophie 
 

Sophie er børnebibliotekar og elsker fantasy og spænding. 

Men hun læser også alt fra klassikere til tegneserier og 

bøger om kost og motion. 

 

Bedste læseoplevelse: Den uendelige plan af Isabel Al-

lende og Brage Kongesøns Saga af Bent Haller. 

Kristina 
 

Kristina er børnebibliotekar og elsker at formidle de gode 

børnebøger. Kristina har en bachelor i nordisk, så derfor yn-

der hun også at læse en god voksenbog, gerne af nordiske 

forfattere og helst med en social realistisk vinkel. 

 

Bedste læseoplevelse: Trilogien Berlinerpoplerne, Ligge i 

grønne enge og Eremitkrebsene af Anne B. Ragde.  

God læselyst! 
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Benny anbefaler 

Flemming Søeborg - Der kommer tog – en no-

stalgisk rejse med jernbanerne 
 

Genre og sidetal: Jernbanehistorie, 265 sider 
Udgivet: Gyldendal, 2014 

 
Kort resume: Bred jernbane- og kulturhistorisk 

mosaik, der i fotos og tekst formidler, hvad der rørte 
sig på og omkring skinner, bygninger og materiel i 

jernbanernes danske guldalder 1890-1970. 
 

Læs den fordi: Her er damplokomotiver, ledvogtere, lyntog, broer, sta-
tioner og pakhuse og alt, hvad der relaterer sig til jernbanedrift, dengang 

banerne var rygraden i samfundet og det lokale omdrejningspunkt i en-
hver købstad og stationsby. Flemming Søeborg er livslang jernbaneentu-

siast og formidler sit stof med entusiastens uforbeholdne kærlighed.  Ind-

rømmet, det er nok mest en bog for ”jernbanenørder” som undertegne-
de, men tag alligevel med på rejsen, dengang der var rigtige tog til, der 

kørte til tiden! Et oplagt emne som julegave til familiens togentusiast! 
 

Noget der ligner: Af nyere bøger om danske jernbaner kan nævnes 
Torben Andersen - Dansk jernbanehistorie i tre dele. 

Flemming Rune - Tisvilde Hegn  

 
Genre og sidetal: Danmarks natur, 2 bind 

Udgivet: Forlaget Esrum Sø, 2014  
 

Kort resume: Indhold: Alfabetisk leksikon (A-Å);  
Kunst og kunstnere i Tisvilde Hegn; Skovridere og  

skovfogeder; Historiske kort. 
 

Læs den fordi: Den spændende historie om bekæmpelsen af sandflugt 
på Sjællands nordkyst i 1700-tallet ved etablering af Danmarks første 

klitplantage og dermed skabelsen af en ny menneskeskabt natur. Værket 
er i to bind og indeholder områdets historie, lokaliteter, biografier over 

skovfogeder samt historiske kort. Det hele krydret med flotte illustratio-
ner fra nutiden og gengivelser af historiske malerier af f.eks. P. C. Skov-

gaard. Endvidere et 12 siders korthæfte med alle relevante oplysninger til 

at tage med på tur. Dette er et enestående værk, som blev udsolgt fra 
forlaget på rekordtid. Det er heldigvis lykkedes biblioteket at få fat i to 

eksemplarer af denne fødte klassiker.  
 

Noget der ligner: Flemming Rune har tidligere i 2009 udgivet et lignen-
de værk om Gribskov, ligeledes i to bind. Det kan også lånes på bibliote-

ket. 
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Henrik Lundtofte - Håndlangerne  

 
Genre og sidetal: Historisk fagbog, 451 sider 

Udgivet:  Politiken, 2014 
 

Kort resume: Om den lille gruppe danskere, der på 
grund af ideologi, opportunisme eller social nød endte 

med at kæmpe for nazismen i Schalburgkorpset eller 
Hipokorpset, der fungerede som besættelsesmagtens 

danske hjælpepoliti fra 1943 til 1945. 
 

Læs den fordi: Da tyskerne slog til mod det danske politi i september 
1944, ændrede besættelsessituationen sig drastisk. Det var slut med at 

tale om ”flødeskumsfront” og samarbejde. Tyskerne indsatte Hipo-
korpset, som var rekrutteret blandt danske nazister og sympatisører fra 

bl.a. Schalburgkorpset og følgelig parate til at gå meget længere, end det 

danske politi nogensinde ville have gjort. Hipokorpset blev snart syno-
nymt med vold og terror af værste skuffe, især rettet mod modstandsbe-

vægelsen. Bogen forsøger at gå bag om historien og forklare og afdække 
motiverne blandt de ca. 700 Hipo-folk, hvoraf faktisk ”kun” fire blev hen-

rettet på Christianshavn efter krigen. 
 

Noget der ligner: Forfatteren, der er historiker, har tidligere udgivet - 
Gestapo!: tysk politi og terror i Danmark 1940-45 

Dennis Larsen og Therkel Stræde - En skole i vold: 

Bobruisk 1941-44. Frikorps Danmark og det tyske 
besættelsesherredømme i Hviderusland 

 
Genre og sidetal: Historisk fagbog, 392 sider 

Udgivet: Gyldendal, 2014 
 

Kort resume: En historisk bog om de danske frikorps-
mænd der under 2. Verdenskrig hjalp nazisterne med at 

udrydde bl.a. jøder. 
 

Læs den fordi: I mange år efter krigen var det overladt til Sven Hazel at 
skildre i romanform og med et præg af ramasjang de godt 6.000 danske-

re i tysk SS-uniform, der udfoldede sig på Østfronten. Hazels bøger blev 
solgt i stort antal, men var ugleset på bibliotekerne, helt i tidens ånd. 

Danskerne på Østfronten var ikke noget, man var stolt af og da slet ikke i 

Hazels underholdende fortællestil. At virkeligheden overgår fantasien, do-
kumenteres i denne bog.  

 
Noget der ligner: Claus Bundgård m.fl. - Under hagekors og Danne-

brog. Dennis Larsen -  Fortrængt grusomhed. 
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Den vil jeg læse 

 

Eva Henningsen - Portugals klassiske køk-
ken 

 
Genre og sidetal: Kogebog, 260 sider 

Udgives: Februar 2015 
 

Kort resume: Hvad de færreste ved er, at det 
portugisiske køkken er både alsidigt og meget va-

rieret fra egn til egn. 
 

Læs den fordi: Eva Henningsen er journalist og mangeårig ekspert i 
portugisiske forhold. I denne bog gør hun op med de stereotype oplevel-

ser af portugisisk mad på de store turistfælder i Algarve, på Madeira og i 

Lissabon. Vi bliver indviet i det ”rigtige” Portugals både alsidige og spæn-
dende kogekunst med lækre råvarer og raffineret tilberedning, som vari-

erer fra egn til egn. Jeg glæder mig især til at prøve at lave nogle af de-
res supper og så selvfølgelig den berømte bacalhau. Mens vi venter på 

bogen, kan man kloges lidt ved at besøge sitet: www.madmagasinet.dk/
mad/mad-i-portugal.html 

Husker du? 
 

Charlotte Langkilde - Bedraget: sagen om Nor-
disk Fjer 

 
Genre og sidetal: Historisk fagbog, 749 sider 

Udgivet: Lindhardt og Ringhof, 2013 
 

Læs den fordi: Jeg vil vove den påstand, at denne 
gyser fra den virkelige verden overgår alt, hvad selv 

den mest udspekulerede krimiforfatter ville kunne fin-
de på. Man sluger side efter side og sidder måbende 

tilbage med det store spørgsmål rungende i hovedet: Hvordan i alverden 
kunne det dog ske? En af konklusionerne må føre i retning af en dæmo-

nisk personlighed hos direktøren og en kombination af forskellige interes-

senters manglende agtpågivenhed og evne til at sige fra i tide. Stein Bag-
ger go home! 

 
Noget der ligner: Der er flere bøger om erhvervsskandaler i større eller 

mindre omfang. Bagger giver sig selv, men nævnes skal også Andre folks 
penge om finanssvindlerne og den interessante historiske udgivelse Kej-

serens nye klæder: erhvervshistoriske skandaler samt Ansvaret der blev 
væk: skandalerne i erhvervsliv og politik om vildledning og ansvarsfor-

flygtigelse i 80erne og 90erne.  
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Marguerite Duras - Dæmning mod Stillehavet 

 

Genre og sideantal: Roman, 350 sider 

Udgivet: Forlaget Vandkunsten, 2014 

 

Kort resume: En håbløs fortælling fra Fransk Indokina, 

hvor Duras selv blev født og voksede op. Som i Duras’ 

egen historie er faren i romanen død og resten af fami-

lien overladt til fattigdom. Morens opsparing er brugt på 

et stykke jord, der viser sig umuligt at opdyrke, da det 

hvert år oversvømmes af Stillehavet. I et anfald af vilje 

bygger moren sammen med de lokale bønder en stor 

dæmning mod havet. Men allerede første år fejer bølgerne dæmningen 

væk og drukner både afgrøder og optimisme.  

 

Læs den fordi: Dæmning mod Stillehavet er den franske forfatter og 

filmskaber Marguerite Duras’ gennembrudsroman fra 1950, som nu for 

første gang er oversat til dansk i anledningen af 100-året for hendes fød-

sel.  

 

Noget der ligner: Josefine Klougart - Hallerne og Marguerite Duras -

Elskeren 

Louise Zeuthen - Krukke – en biografi om Su-

zanne Brøgger  
 

Genre og sidetal: Biografi, 456 sider 
Udgivet: Gyldendal, 2014 

 
Kort resume: En intens fortælling om Suzanne Brøg-

ger og hendes spektakulære liv i en splittet familie 
med en psykisk syg mor. Fra barndommen til forfat-

terskabet tager form med debuten Fri os fra Kærlig-
heden i 1973. Derimellem den langvarige erotiske 

brevveksling med en 15 år ældre fransk diplomat, 
som hun møder som 16-årig i Bangkok og indleder et forhold til.  

 
Læs den fordi: Især gennemgangen af det 24 år lange erotiske forhold 

pr. luftpost med Philippe Baude, der er diplomat, gift, far til tre og forta-

ler for den frie kærlighed, afdækker det erotiske men også skriften som 
helt grundlæggende for Brøggers identitetsdannelse og forfatterskab. 

 
Noget der ligner: Suzanne Brøgger: SZ - Et liv i billeder 1944-2014 og 

Karen Blixen i Afrika: en brevsamling, 1914-31 

Christine anbefaler 
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Asta Olivia Nordenhof 

www.jegheddermitnavnmedversaler.blogspot.dk 
 

Genre: Blog  
 

Kort resume: Asta Olivia Nordenhof er en af de mest 
markante unge digtere herhjemme lige nu. Et af hen-

des kendetegn er bl.a., at hendes værk er en blanding 
af bogudgivelser, blogindlæg på bloggen 

www.jegheddermitnavnmedversaler.blogspot.dk 
og opdateringer på Facebook.  

 
Besøg den fordi: Bloggen har netop vundet Montanaprisen 2014 sam-

men med digtsamlingen det nemme og det ensomme. På bloggen får du 
et indblik i en usædvanlig digters både barske og poetiske liv, privat, per-

formativt og meget originalt, formidlet i tekst og billeder. Læs fx 16. au-

gust og 28. marts 2014. 
 

Noget der ligner: Forfatter Amalie Smiths notesblog: http://
ntsblg.wordpress.com/ 

Kritiker Lars Bukhdals Blogdahl: http://bukdahl.blogspot.dk/ 
 

 

Maja Lee Langvad - HUN ER VRED – Et vidnes-

byrd om transnational adoption 
 

Genre og sidetal: Vidnesbyrd/langdigt, 251 sider,  
Udgivet: Forlaget Gladiator, 2014 

 
Kort resume: Efter debuten Find Holger Danske i 

2006 flyttede Maja Lee Langvad til sin fødeby Seoul 
og blev del af et adoptionskritisk miljø. HUN ER 

VRED er bygget op af korte udsagn eller afsnit, der 
alle begynder med HUN ER VRED…, og som ud fra et 

associationsprincip former en frustreret fortælling 
om at være adopteret og vende ”hjem” til sit oprindelsesland og sine bio-

logiske forældre. 
 

Læs den fordi: HUN ER VRED er en ærlig, poetisk og tragikomisk fortæl-

ling om følelsen af rodløshed, frustrationen over ikke at kunne ændre ved 
fortiden og magtesløsheden over at være afhængig af andre menneskers 

beslutninger, både på et personligt og på et større politisk plan. 
 

Noget der ligner: Eva Tind - Han og Kristina Nya Glaffey - Mor og bus-
ser 
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Den vil jeg læse 
 

Niviaq Korneliussen - HOMO sapienne 
 

Genre og sidetal: Roman, 184 sider 
Udgivet: Milik, 2014 

 
Kort resume: Fem unge i Nuuk, der hver fortæller 

deres historie flettet ind mellem hinanden. Fokus er 
på rusen, weekendens fester, homoseksualitet, køn, 

tilfældige knald, psykiske ar fra barndomme med 
misbrug. Og som underlægning, hele den grønland-

ske identitet set i forhold til kolonimagten Danmark; al vreden og min-
dreværdet. 

 

Læs den fordi: Niviaq Korneliussen er Grønlands nye markante litterære 
stemme med et kritisk blik på det grønlandske samfund. Hun blander det 

litterære og poetiske med det mundtlige, mails, sms-korrespondancer og 
hashtags og er blevet sammenlignet med Yahya Hassan.   

 
Noget der ligner: Yahya Hassan og Jacob Skyggebjerg - Vor tids helt 

Husker du? 
 

Ernest Hemingway - Den gamle mand og havet 
 

Genre og sidetal: Roman, 80 sider 
Udgivet: Lindhardt og Ringhof, 1952/2010 

 
Kort resume: Beskrivelsen af hvordan en gammel cu-

bansk fisker efter 84 døgn uden at fange noget sejler 
langt ud i Golfstrømmen for at forsøge at fange en af 

de store fisk. Hvordan det lykkes og alligevel mislyk-
kes er så spændende fortalt, at man som læser næ-

sten holder vejret og bider sig i neglene undervejs. 
 

Læs den fordi: Hemingway skriver nøgternt og uden unødvendigt fyld. 

Den lille klassiker om den gamle mands kamp mod havet modtog i 1953 
Pulitzerprisen og i 1954 Nobelprisen i litteratur. 

 
Noget der ligner: Herman Melville - Moby Dick og Gabriel Garcia 

Márquez - Erindring om mine bedrøvelige ludere 
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Per J. Andersson 

New Delhi-Borås: den utrolige historie om in-
deren, som cyklede til kærligheden i Sverige 

 
Genre og sidetal: Biografi, 297 sider 

Udgivet: Gad, 2014  
 

Kort resume: Om den indiske Pikej, hans opvækst 
og det første møde med kastesystemet, og om hans 

forelskelse i en svensk pige, der resulterer i en cy-
keltur fra Indien til Sverige for at finde hende igen.  

 
Læs den fordi: Det er en sand beretning om kær-

lighed på tværs af kontinenter og samtidig en beretning fra Indien og de 
lande, hovedpersonen cykler igennem. Jeg var godt underholdt. 

 

Noget der ligner: Vikas Swarup  - Drengen der havde svar på alt som 
også er filmmatiseret med titlen Slumdog millionaire handler også om en 

fattig dreng, der overvinder alle forhindringer i jagten på et bedre liv. 

Helle anbefaler 

Mikael Bergstrand - Tåge over Darjeeling 

 
Genre og sidetal: Skønlitteratur, 376 sider  

Udgivet: Modtryk, 2014 
 

Kort resume: Göran småkeder sig i Sverige, så  
da hans gamle ven Yogi skal giftes i Indien, er han 

ikke sen til at acceptere indbydelsen. Men før han  
ved af det, er han medejer af en teplantage og  

involveret i lyssky affærer. 
 

Læs den fordi: En eventyrlig og underholdende  
roman om loyalitet og venskab og om at leve her  

og nu. Fortalt med samme varme og humor som  
1. del om Göran Delhis smukkeste hænder. 

 

Noget der ligner: Sidst jeg var så godt underholdt var da jeg læste Jo-
nas Jonasson - Den hundredeårige der kravlede ud af vinduet. Og så må 

et gensyn med den svenske filmklassiker Selskabsrejen snart være på 
sin plads. 
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Kimberly McCreight - Sandheden om Amelia  

 

Genre og sidetal: Skønlitteratur, 411 sider 

Udgivet: Lindhardt og Ringhof, 2014 

 

Kort resume: Kate Barons teenagedatter Amelia 

begår selvmord ved at springe ud fra skolens tag. 

Kate nægter dog at tro, at det var selvmord og 

beslutter sig for at finde frem til sandheden. Men 

jagten på sandheden giver samtidig Kate et indblik i 

et ubarmhjertigt teenageliv og løfter sløret for store 

hemmeligheder  

 

Læs den fordi: Romanen er uhyggelig realistisk. Den giver et fint billede 

af et svært teenagerliv med hemmelige studenterklubber, 

kærlighedsforviklinger og mobning. Den handler også om en moders 

kærlighed og kamp for at holde job og fritid adskilt. Ved du egentlig, 

hvad dine store børn går og laver? 

 

Noget der ligner: Den meget spændende og medrivende handling sam-

menlignes med Gillian Flynn - Kvinden der forsvandt, der er filmatiseret 

og netop nu aktuel i danske biografer. 

Birgit Pouplier - Kunst, kamp og kærlighed: en 

skæbnefortælling om kunstnerægteparret Je-
richau og Baumann 

 
Genre og sidetal: Romanbiografi, 339 sider 

Udgivet: Vandkunsten, 2014  
 

Kort resume: Ved at sammenkæde brevvekslin-
ger, skildres det stormfulde og svære ægteskab 

mellem maleren Elisabeth Baumann (1816-1881) 
og den depressive billedhugger Jens Adolf Jerichau 

(1816-1883) 
 

Læs den fordi: Jeg var meget begejstret for for-
fatterens første roman om ægteparret Baumann og Jerichau Lisinka fra 

1996. Indeværende roman indeholde mange nye og uddybende oplysnin-

ger, men den er ikke en fortsættelse af Lisinka, snarere en uddybning. 
Bogen er rigt illustreret med ægteparrets værker. 

 
Noget der ligner: Bogen sammenlignes bedst med sin forgænger men 

læs også Maria Helleberg Alberto om Bertel Thorvaldsen, og Anne Thom-
sen Din hengivne om Paul Gaugain. 
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Den vil jeg læse 
Bo Lidegaard - Jens Otto Krag: 1914 - 1978 

Genre og sideantal: Biografi, 838 sider 
Udgivet: Gyldendal, 2003/2014 

 

Kort resume: På baggrund af bl.a. hidtil båndlagte 
personlige dagbøger tegnes et portræt af den social-

demokratiske politiker og statsminister Jens Otto 
Krag (1914-1978) samt af de år, hvor han øvede af-

gørende indflydelse på opbygningen af den danske 
velfærdsstat og på Danmarks deltagelse i det euro-

pæiske samarbejde.  
 

Læs den fordi: Jens Otto Krag ville være fyldt 100 år d. 15.9.2014 og i 
den anledning udkom denne samlede udgave af Bo Lidegaards meget an-

melderroste biografier om Krag fra 2002. Bogen beskriver Krags iver ef-
ter velfærdsstatens realisering, hans syn på det europæiske fællesskab 

og hans begivenhedsrige privatliv. Jeg vil læse den, fordi Krag er en af de 
politikere, jeg bedst husker fra min barndom, og for at få lidt samling på 

min egen tids historie.  

 
Noget der ligner: Andre biografier om store politikere: Henrik Berggren 

- Olof Palme og  Thor Viksveen - Jens Stoltenberg. 

Husker du? 
 

Forsytesagaen [film (dvd)]  
 

Genre og antal: Drama, familieforhold, 5 dvd’er 
Udgivet: 2007 

 
Kort resume: Fortælling om tre generationer af fa-

milien Forsyte i begyndelsen af 1900-tallets London. 
Familiens overlevelse er truet af jalousi og voldsom-

me følelsesmæssige spændinger mellem familiemed-
lemmerne. 

 
Se den fordi: Serien, der bygger på en romanserie skrevet af John Gals-

worthy, blev  sendt  i tv i 1967 i en sort/hvid indspilning. Denne  genind-

spilning af serien fra 2002 er en knap så dyster satire over en samfunds-
klasse, der repræsenteres af en familie, der har mere end almindeligt 

svært ved at leve op til sine egne idealer. 
 

Noget der ligner: Downton Abbey, Gensyn med Brideshead og Herskab 
og tjenestefolk. 
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 True Detective [film (dvd)]  

 
Genre: Krimi/ Drama 

Udgivet: HBO, 2014 
 

Kort resume: Louisiana 2012. De forhenværende 
politidetektiver Marty Hart og Rust Cohle forhøres 

om deres opklaring af rituelle seriemord i 1995. 
Deres beretninger bliver uhyggelige afsløringer af 

forsvundne børns skæbner. Og det mest uhyggeli-
ge er, at de ikke fik fat i alle gerningsmændene. 

 
Se den: Fordi det er en fantastisk serie med et 

unikt plot. Den er utrolig velspillet, godt skrevet 
og flot optaget. En af de bedste serier, der er udkommet i 2014.    

 

Noget der ligner: Twin Peaks, Hannibal og Carnivále. 

Chimamanda Ngozi Adichie - Americanah 

 
Genre og sideantal: Roman, 512 sider 

Udgivet: Gyldendal, 2014 
 

Kort resume: Ifemelu og Obinzi fra Nigeria er for-
elskede, men bliver splittede da Ifemelu får et sti-

pendium til USA, og Obinzi må leve som illegal im-
migrant i London. Begge opdager, hvad det vil sige 

at være sort. Men hvad med kærligheden? 
 

Læs den: Fordi det er en af årets vigtigste bøger. 
Bogen viser, hvordan den strukturelle racisme lever 

på bedste vis - også blandt den velmenende hvide 
middelklasse. Det er en smuk, sjov og rørende bog om identitet, tilhørs-

forhold og kærlighed. En læseoplevelse som ingen burde snydes for. 

 
Noget der ligner: Chimamanda Ngozi Adichie -  En halv gul sol og Det 

du har om halsen. 

Katrine anbefaler 
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 The War on Drugs – Lost in the Dream 

[Musik (cd)]  
 

Genre: Indie Rock 
Udgivet: Secretly Canadian, 2014 

 
Resume: Lost in The Dream er en velpoleret 

og velskrevet rockplade, der vokser på en for 
hver gennemlytning. Man bliver taget en tur 

tilbage til den amerikanske heartland-rock fra 
70’erne og hvilken tur. 

 
Hør den: Fordi det er en sublim rockplade, som jeg aldrig bliver træt af 

at sætte på anlægget. Der er et godt miks mellem uptempo-numre og de 
mere stille af slagsen, hvor forsanger og sangskriver Adan Granduciel vir-

kelig har noget på hjertet.   

 
Noget der ligner: Andre bands som Kurt Vile, Broken Social Scene, Yo 

La Tengo. 

Hurula - Vi är människorna våra föräldrar var-

nade oss för [Musik (cd)]  
 

Genre: Rock 
Udgivet: Decca International, 2014 

 
Resume: Svensk rock når det er bedst. Denne pla-

de indeholder 10 yderst velskrevne numre, der alle 
fænger ved første gennemlytning. Pladen er selvbio-

grafisk og utrolig ærlig. 
 

Hør den: Denne plade gør, at mine fødder ikke kan 
holde sig ro, og jeg får lyst til at danse fra start til slut. Jeg bliver i utrolig 

godt humør af at høre denne plade og skal altid lige høre den én gang til.  
 

Noget der ligner: Bands som Nude Beach og Royal Headache. 
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Den vil jeg læse 
 

Louise Zeuthen - Krukke - en biografi om Su-
zanne Brøgger 

 
Genre: Biografi, 450 sider 

Udgivet: Gyldendal, 2014 
 

Resume: Skildring af de første 40 år af forfatteren 
Suzanne Brøggers lidenskabelige liv. Om hendes 

rolle som symbol for seksuel frigjorthed, og de neg-
ative sider der fulgte med i form af tvang, ensom-

hed og krænkelse. 
 

Læs den: Fordi Suzanne Brøgger er en af de bedste forfattere i Dan-

mark, og jeg glæder mig rigtig meget til at slænge mig på sofaen og 
læse om hendes på en gang fantastiske og svære liv som forfatter og de-

battør i et Danmark, som ikke altid har kunnet rumme en ærlig og stærk 
kvinde som Brøgger.   

 
Noget der ligner: Gretelise Holm Jesus, pengene og livet og 

Kærligheden, kampen og kloden. 

Husker du? 
 

Jacob Ejersbo - Nordkraft  
 

Genre: Roman, 421 sider 
Udgivet: Gyldendal, 2002 

 
Resume: Fortælling fra narkomiljøet i Aalborg i før-

ste halvdel af halvfemserne, hvor en række skæbner 
følges på deres vej mod bunden. 

 
Læs den: Fordi det er den bedste bog, Jakob Ejers-

bo nåede at skrive inden sin død. Den er brutal, ær-
lig, smuk og velskrevet og har det mest fantastiske persongalleri. Det er 

en bog, der får hele ens følelsesregister i kog, og man sidder tilbage med 

følelsen af, at have lyst til mere, når man er færdig. 
 

Noget der ligner: Jacob Ejersbo - Submarino, Jacob skyggebjerg - Vor 
tids helt og William S. Burroughs - Junkie. 
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Sofie Sarenbrant - Åbent hus 

 
Genre og sidetal:  Krimi, 388 sider 

Udgivet:  People's Press, 2014 
 

Kort resume: Emma Sköld kæmper både med en 
sag, hvor flere myrdes ved fremvisninger af huse og 

med ubehag og tvivl i forbindelse med sin graviditet. 
Hvordan hænger dødsfaldene sammen, og hvordan 

går det med Emmas og søsteren, Josefins, brogede 
privatliv?  

 
Læs den fordi: Man skal læse Åbent hus hvis man 

sætter pris på en god gedigen nordisk krimi. Der er 
ikke tale om en banebrydende krimi, men effektiv underholdning med in-

teressante aktører. Jeg var optaget af den fra start til slut, så jeg følte 

mig godt underholdt, ikke mindst af den herligt truende, og for mig, 
uventede slutning. Hvis man har læst de to andre i serien om Emma 

Sköld, Hvil i fred og Døden løber maraton, er bogen her også et absolut 
must. 

 
Noget der ligner: Det er en klassisk nordisk krimi, og stilen er, som vi 

også kender det fra Camilla Läckberg og Mari Jungstedt, og på samme 
bølgelængde og med samme spændingsniveau som det ses i disse bøger.  

 

Anne B. Ragde - Jeg har et tæppe i tusind far-

ver 
 

Genre: Selvbiografisk familieroman, 251 sider 
Udgivet: Rosinante, 2014 

 
Kort resume: Varmt og hudløst portræt af Birte, 

forfatterens danske mor, som arbejdede på fabrik i 
Trondheim og var kompromisløs eneforsørger for si-

ne to døtre. Nu er hun døende, og datteren gør sta-
tus over sin mors liv og sine egne følelser. 

 
Læs den: Fordi Anne B. Ragde er den hun er, og 

fordi hun som altid skriver formidabelt og har en 
helt unik evne til at beskrive følelser, stemninger og personer. Læs den 

også fordi, det simpelthen er en vellykket roman, som bærer præg af 

stor kærlighed fra barn til mor – og omvendt. Den er livsbekræftende og 
meget personlig. Desuden er Jeg har et tæppe i tusind farver Ragdes af-

slutning på sin romantrilogi, hvor hun selv, hendes mormor og nu hendes 
mor hver især har fået deres historie fortalt. 

 
Noget der ligner: Anne B. Ragde  - En tiger for en engel, Hanne-Vibeke 

Holst - Undskyldningen og Sissel Bjergfjord - Sortedam. 

Kristina anbefaler 
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Carl-Johan Vallgren - Skyggedrengen 

 
Genre og sidetal: Krimi, 347 sider 

Udgivet: Modtryk, 2014  
 

Kort resume: Sommeren 1970 kidnappes en lille 
dreng på en tunnelbanestation. 40 år senere forsvin-

der drengens bror, Klingberg, og hustruen hyrer Dan-
ny Katz til at finde ham. Det  varer ikke længe før 

Katz' brogede fortid sættes i forbindelse med Kling-
bergs forsvinden samt flere mord. 

 
Læs den fordi: Du skal læse Skyggedrengen som er 

den første del af en serie på fire bøger, hvis du er vild 
med nordisk krimilitteratur. Den skal også læses, fordi den til tider bryder 

lidt med de gængse tematikker i de nordiske krimier, og byder på en 

barsk handling og en hovedperson, som bestemt heller ikke hører til i 
den blide ende. Forfatteren formår at skabe et mørkt, stemningsmættet 

univers, og bogen bugner af detaljerige beskrivelser af både personer og 
miljøer.  

 
Noget der ligner: Skyggedrengen er skrevet i stil med Stieg Larssons 

krimier, hvor hovedpersonerne heller ikke lever op til politisk korrekthed. 

Helle Helle - Hvis det er 

 
Genre og sidetal: Roman, 143 sider 

Udgivet: Samleren, 2014 
 

Kort resume: To løbere render ind i hinanden i 
en stor jysk skov. De er faret vild og kommer til at 

tilbringe to dage sammen i den vilde danske na-
tur, hvor der krydsklippes til deres respektive hi-

storier, som rummer en egen dramatik og mystik, 
for hvordan er de havnet ude i den store skov - på 

flugt fra noget? 
 

Læs den fordi: Du skal læse Hvis det er og de 
andre Helle Helle bøger, fordi hun altid formår 

med en nøgtern realisme at indfange hverdagens trivialiteter, hvor dra-

maet lurer under overfladen, i en stram og underspillet form. Jeg er me-
get fascineret af, at bogen med helt enkle virkemidler formår at gøre os 

læsere til en del af menneskers stille og anonyme hverdagsliv, men 
længslerne og lidenskaberne - de huserer lige under overfladen.  

 
Noget der ligner: Ida Jessen - Postkort til Annie og Lone Hørslev - Sorg 

og camping. 
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Den vil jeg læse 
Puk Damsgård - Hvor solen græder: en fortæl-

ling fra Syrien  
 

Genre og sidetal: Erindringer, 263 sider 
Udgivet: Politiken, 2014 

  
Kort resume: Fortælling fra bagfrontlinjerne i bor-

gerkrigen i Syrien, hvor mere end 150.000 menne-
sker er blevet dræbt, og millioner er sendt på flugt. 

Blandt andet følger bogen storbykvinden Nour, der i 
en frihedsrus engagerer sig i det syriske oprør, som 

ender med at blive hendes livs mareridt. 
 

Læs den fordi: At jeg glæder mig til denne bog, er måske ikke det rette 

ord. Jeg vil hellere sige, at jeg har et behov for og en pligt til at sætte 
mig ind i den historie, som har og stadig udspiller sig i det uroplagede 

Syrien. Samtidig med at jeg får fakta og info om Syriens situation, er jeg 
også overbevist om, at jeg med Puk Damsgård Andersen, får en fremra-

gende fortælling, fortalt med varme og solidaritet. 
 

Noget der ligner: Jeg forestiller mig, at den minder om Puk Damsgård 
Andersens tidligere bøger Ulvehjerter og De renes land. 

Husker du? 
Herman Bang - Ved vejen 

 
Genre og sidetal: 204 sider 

Udgivet: 1886 i novellesamlingen Stille Eksistenser 
 

Kort resume: Skildring af en stationsforstanderindes 
korte og bittersøde kærlighedsoplevelse i en lille sta-

tionsby i slutningen af 1800-tallet. 
 

Læs den fordi: Siden jeg første gang stiftede be-
kendtskab med Ved vejen i forbindelse med mit litte-

raturstudium, er jeg gentagne gange vendt tilbage til 
det, jeg vil betegne som en klassiker. Grunden til, at jeg synes, den er 

værd at vende tilbage til, skal findes i Herman Bangs fortællestil, hvor 

jeg gang på gang kan finde nye temaer og vinkler på alt det, som står 
mellem linierne. Man får altså ikke en færdigpakket analyse med en kon-

klusion og tydelige holdninger fra forfatterens side, og det synes jeg er 
helt fantastisk ved bogen her.  

 
Noget der ligner: Temaet om ulykkelig kærlighed og det stille hver-

dagsliv kan også ses i Knut Hamsuns Victoria.  
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Serial 

 
Podcast, True-Crime genren 

 
Udgivet: Oktober 2014 

 
Kort resume: En podcast som un-

dersøger et mord begået i 1999. Det 
er en spændingsfyldt historie, som 

bliver fortalt over flere afsnit af jour-
nalist Sarah Koenig. 

 
Lyt til den fordi: Sidder Adnan Syed uskyldigt fængslet for mordet på 

sin eks-kæreste Hae Min Lee? Serial har i skrivende stund mere end 1,5 
millioner lyttere. Det er aldrig sket for en podcast så hurtigt før. Mediet 

giver én frihed til at lytte, når man har tid (og ro!), og jeg slugte da også 

alle de første afsnit på meget kort tid. Det er længe siden, at jeg har 
ventet så spændt på næste afsnit af noget. Sarah Koenig er en suveræn 

fortæller, som kan finde ud af at skrue den her sag sammen, så man næ-
sten sidder åndeløs på nogle tidspunkter.  

 
Noget der ligner:  http://swordandscale.com/ 

Fabien Vehlmann - Beautiful Darkness 

 
Genre og sidetal: Graphic novel, 94 sider 

Udgivet: Drawn & Quarterly, 2014 
 

Kort resume: Du følger prinsesse Aurora og hen-
des venner, idet de rejser til civilisationens mørke 

hjerte i en trist allegori om at overleve den men-
neskelige eksistens. 

 
Læs den fordi: Denne tegneserie er helt unik. 

Kontrasten mellem de fine vandfarvetegninger og 
den tiltagende dystre stemning i historien får det 

til at løbe koldt ned ad ryggen på én. Man oplever, 
hvordan den menneskelige natur kan være frygtelig brutal og modbydelig 

i rammen af moder natur, som ufrivilligt blandes ind i skabningernes 

handlinger. 
 

Noget der ligner: Anders Nilsen - Big questions or Asomatognosia - 
whose hand is it anyway? og Charls Burns - X’et ud. 

Nina anbefaler 
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George R. R. Martin og Gardner R. Dozios -  
Rogues 

 
Genre og sidetal: Antologi, 810 sider 

Udgivet: Bantam Books, 2014 
 

Kort resume: En samling af spændende historier for-
talt af stjerneforfattere såsom Gillian Flynn, Patrick 

Rothfuss og Neil Gaiman. 
 

Læs den fordi: En ”rogue” er en person, som ofte 
flytter fra sted til sted. En uafhængig person som 

modsætter sig samfundets regler for at forfølge sine egne drømme og 
værdier. Denne bog er spækket med nervepirrende historier af den bed-

ste slags. Masser af gode twists og man får derudover en helt ny historie 

fra George R. R. Martins Kampen om Tronen-univers.  
 

Noget der ligner: George R. R. Martin - Den herreløse ridder: tre for-
tællinger fra De Syv Kongedømmer  og The mammoth book of fantasy. 

Maria Gerhardt - Der bor Hollywoodstjerner på 

vejen 
 

Genre og sidetal: Selvbiografisk roman, 208 sider 
Udgivet: People’s Press, 2014 

 
Kort resume: Maria er dj, succesfuld og forelsket i 

Rosa. Efter 15 år får hun hende, men samtidig opda-
ger Maria, at hun har kræft. 

 
Læs den fordi: Maria Gerhardt er mere kendt under 

navnet Djuna Barnes, en kendt dansk dj. I denne de-
butroman skildrer Maria, hvordan kræften pludselig 

rammer hende, og hvilke tanker og følelser der følger med. Man får bl.a. 
også et indblik i, hvordan hendes omgangskreds reagerer. Samtidig med 

dette fortæller Maria historien om, hvordan hun fik sin store kærlighed, 

om at være ung, lesbisk og langt ude på venstrefløjen. En meget person-
lig fortælling, som minder om dagbogsformat. 

 
Noget der ligner: Agnete Braad - Som om hun bare lagde røret på. 
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Den vil jeg læse 
 

Lena Dunham - Not that kind of girl: hvad livet har 
lært mig 

 
Genre og sidetal: Selvbiografi, 265 sider 

Udgivet: Random House, 2014 
 

Kort resume: Bogen er en rejse gennem den populære 
Girls-instruktørs opvækst, tilværelse og sårbarhed, når 

hun blandt andet forklarer om optakten til, at hun endte i sofaen hos sin 
terapeut, som hun ender med at tale med fra alle tænkelige og utænkeli-

ge steder; bag en container, hviskende i sengen ved siden af en fyr og 
fra solstolen ved en pool i Arizonas ørken. 

 

Læs den fordi: Du er vild med stærke, kreative kvinder som ikke er 
bange for at udtrykke sig, og som gør det hudløst ærligt. Lena Dunham 

er lige nu alle moderne kvinders forbillede, fordi hun er den, hun er og 
ikke er bange for at vise det. 

 
Noget der ligner: Caitlin Moran - Kunsten at være kvinde, Jette Hansen 

- Patteprinsen og de skinhellige drager: feministiske billeder, Naja Marie 
Aidt, Line Knutzon og Mette Moestrup - Frit Flet: fællesbogen. 

Husker du? 
 

Rick Moody - Isslag 
 

Genre og sidetal: Roman, 271 sider 
Udgivet: Klim, 1995 

 
Kort resume: Familierne Hood og Williams’ seksuel-

le frustrationer og sønderrevne forhold blotlægges 
under en frygtelig vinterstorm. 

 
Læs den fordi: Stemingen i romanen præges i sær-

deleshed af den lammende isstorm som får en særlig 
betydning for alle bogens karakterer. Den foregår i 70’ernes USA, hvor 

Nixon konstant er på TV og hvor de voksne går til nøgle-fester som fører 

til mere eller mindre ufrivillig sex. De unge kæmper deres egen kamp 
med løbske hormoner og kærlighed. Jeg læste denne roman i gymnasiet 

og kan anbefale både den og filmen, som blev instrueret af Ang Lee. 
 

Noget der ligner: John Updike - Couples,  Sloan Wilson - Manden i gråt 
og James Salter - Last Night 
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Sophie anbefaler 

Svend Brinkmann - Stå fast: et opgør med tidens 

udviklingstvang  

 

Genre og sidetal: Personlig udvikling, 156 sider 

Udgivet: Gyldendal Business, 2014 

 

Kort resume: Forfatteren gør op med selvudviklings-

industrien inden for arbejdsliv, uddannelse og privatliv 

og formulerer en modstand mod tidens krav til evig 

omstilling og forandring og viser, hvordan man affin-

der sig med sig selv og opnår en mere realistisk livs-

indstilling. 

 

Læs den fordi: Jeg blev lidt overrasket og provokeret, da jeg hørte om 

denne bog første gang. Tag nej-hatten på, undertryk dine følelser... Ud-

sagn der står i modsætning til, hvordan de fleste folk lever deres liv i 

dag. Så læs den, hvis du har lyst til at blive udfordret i den måde (du 

måske) tænker på i dag. Det er en spændende og underholdende ople-

velse, der giver en masse stof til eftertanke. 

 

Noget der ligner: Der findes tonsvis af bøger om personlig udvikling. 

John Williams - Stoner 

 
Genre og sidetal: Roman, 302 sider 

Udgivet: Lindhardt og Ringhof, 1965/2014 
 

Kort resume: Husmandssønnen William Stoner fra 
Missouri, USA, bliver i 1910 sendt på landbrugsskole 

men vælger litteraturens verden, bliver universitets-
lærer, og vender ikke senere tilbage til forældrenes 

gård. 
 

Læs den fordi: Det er en stille men fascinerende 
fortælling om en forholdsvis almindelig mands liv på 

godt og ondt, der bliver fortalt uden illusioner. Det er en fortælling om at 
finde og følge sin passion i stedet for at gøre, hvad der bliver forventet af 

en. Stoner er helt utrolig velskrevet, og den fik mig både til at grine, 

græde og få kuldegysninger. Det er ikke uden grund, at Politiken kalder 
den ”Den bedste bog du aldrig har hørt om”. 

 
Noget der ligner: Andre romaner af John Williams som Augustus og 

Butcher's crossing, som dog ikke er oversat til dansk. 
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Henrik Rehr – Gavrilo Princip – manden, der 

ændrede et århundrede 

 

Genre og sidetal: Graphic novel, 230 sider 

Udgivet: Fahrenheit, 2014 

 

Kort resume: Som i et græsk skæbnedrama oprul-

les de begivenheder, som i juni 1914 førte til den 

unge bosniske student Gavrilo Princips attentat mod 

ærkehertug Franz Ferdinand, og som samtidig blev 

optakten til 1. Verdenskrig. 

 

Læs den fordi: Hvis du gerne vil vide mere om baggrunden og start-

skuddet til 1. Verdenskrig i form af smukke og detaljerige sort-hvid teg-

ninger.  

 

Noget der ligner: Henrik Rehr har tidligere beskæftiget sig med ver-

denshistoriske begivenheder berettet i øjenhøjde med de medvirkende 

personer i tegneserierne Tirsdag og Tribeca sunset.  

Malin Eriksson - Ægte mexicanske tacos  

 
Genre og sidetal: Kogebog, 156 sider 

Udgivet: Nyt nordisk forlag, 2014 
 

Kort resume: Indhold: Hvad er en taco?; Tortilla-
er; Tacos med kød; Tacos med kylling; Tacos med 

fisk; Vegetariske tacos; Salsaer, picos og guaca-
moles; Snacks og tilbehør; Desserttaccos; Drikke; 

Det mexicanske spisekammer. 
 

Brug den fordi: Jeg har rejst en del i Mexico og 
har en stor forkærlighed for mexicansk mad og 

især det mexicanske gadekøkken. Jeg er meget 
begejstret for denne kogebog, da den både indeholder fantastiske og au-

tentiske opskrifter og er fyldt med helt utrolig farverige fotos af de for-

skellige opskrifter samt billeder fra Mexico. 
 

Noget der ligner: Smagen af moderne Mexico, der er næsten lige så 
flot som denne udgivelse, men dog uden de flotte billeder fra Mexico. 
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Den vil jeg læse 
 

Patrick Modiano - Askeblomster 

Genre + sidetal: Roman, 138 sider 
Udgivet: Lindhardt og Ringhof, 1994/2014  

 
Kort resume: Skildring af Paris som ramme om en 

ung mands oplevelser og refleksioner, og ikke 

mindst hans vandringer gennem byen på kryds og 

tværs.  

Læs den fordi: Jeg var superspændt, da dette års 

vinder af Nobelprisen i litteratur blev udråbt og måtte straks have fat på 

bare en af hans bøger. Men jeg blev dog pænt skuffet igen, da det hver-

ken var til at få fat på Modianos bøger på biblioteket, boghandlere eller 

på nettet. Nu kommer så Askeblomster, som er en genudgivelse af Modi-

anos 20 år gamle værk. Jeg er spændt på at læse og finde ud af, hvorfor 

netop Modiano blev valgt til dette års Nobelprisvinder. 

Noget der ligner: Patrick Modiano - Forstædernes boulevarder. 

Husker du? 
Ernest Hemingway - Der er ingen ende på Pa-

ris 
 

Genre + sidetal: Selvbiografi, 159 sider 
Udgivet: Lindhardt og Ringhof, 1964/1989  

 
Kort resume: Forfatterens (1898-1961) erindrin-

ger fra sit ophold i Paris i årene 1921-1926 med 
omtale af sin begyndende litterære virksomhed og 

portrætter af nogle af de kollegaer han traf, f.eks 
Gertrude Stein, Ezra Pound, James Joyce og Scott 

Fitzgerald. 
 

Læs den fordi: Jeg har kredset om Hemingway i mange år, men har al-

drig fået taget hul på hans forfatterskab. Jeg startede ud med Heming-
ways selvbiografi, Der er ingen ende på Paris, og jeg var solgt. På bare to 

uger læste jeg tre af hans værker. Denne var jeg særligt begejstret for, 
da den virkelig giver et skønt billede af datidens Paris og hans berømte 

bekendtskaber serveret med en god portion humor. 
 

Noget der ligner: Hemingway har skrevet flere selvbiografiske bøger 
blandt andet Afrikas grønne bjerge. 
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Vil du være med i en læsekreds? 

På Hørsholm Bibliotek har vi mere end 30 læ-
sekredse. Her mødes man og debatterer bøger 

med andre bogelskere en gang om måneden. 
Det foregår i en hyggelig og sjov atmosfære, 
hvor deltagerne hver især får nye synsvinkler 

og input til det læste. 

 
”Mange mener, at bogen er afgået ved dø-
den, eller at den vil gøre det i den allernær-

meste fremtid. Dette postulat bliver imid-
lertid gjort til skamme her i Hørsholm, hvor 
rigtig mange ønsker at dele deres læseople-

velser med andre."  
 

- Kirsten Holmehøj, 
  koordinator for læsegrupperne 

 
Kontakt: kgholme@gmail.com 
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