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Billetsalg 

Billetter kan købes online via bibliotekets 

hjemmeside biblioteket.horsholm.dk eller 

ved henvendelse på biblioteket i Service-

baren. 

Betjent åbningstid 

Mandag - fredag  kl. 11-18 

Lørdag     kl. 10-14 

 

Ubetjent åbningstid 

Mandag - fredag  kl. 8-11 + kl. 18-22 

Lørdag         kl. 8-10 + kl. 14-22 

Søn dag    kl. 8-22 

 

Kontakt 

Bibliotekstorvet 1 

2970 Hørsholm 

Telefon 4849 5750 

horsbib@horsholm.dk 

Links til mere viden: 

www.biblioteket.horsholm.dk 

www.facebook.com/horsholmbibliotek 

Dage hvor biblioteket er åbent 

kl. 8-22 uden betjening: 

Dec:   24., 25., 26.,  31. 

Jan:    1. 
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 FORORD 
Kære låner, 

 

Du står lige nu med et væld af inspiration i dine 

hænder! 

 

Vi bibliotekarer deler det bedste med dig - 

litteratur, film, musik og indimellem også apps 

og websider. Heldigvis er der noget for enhver 

smag. 

 

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 fornøjelse 

fra dine bibliotekarer 

 

Agnete, Benny, Helle, 

Nina, Signe og Tina 
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Hvem er vi? 

Helle er voksenbibliotekar, men man finder hen-

de også i børneudlånet en gang 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 altid et hit. 

 
Bedste læseoplevelse: Min geniale veninde af 

Lena Ferrante og 100 års ensomhed af Gabriel 
García Márquez. 

Benny er voksenbibliotekar og har en særlig fo-

kærlighed for biler, mad og musik. Han skriver 
jævnligt blogindlæg til vores musikblog, hvor han 

rigtigt kan nørde igennem med Spotify-lister. 
 

Bedste læseoplevelse: Hærværk af Tom Kri-
stensen, Skorpionen af Hans Scherfig og Zen og 

kunsten at vedligeholde en motorcykel af Robert 
M. Pirsig. 

Agnete har været bibliotekar i 37 år og er gået på 

pension i foråret 2016. Agnete læser bredt og 
holder især af politiske krimier og så går hun al-

drig af vejen for en britisk komedie på dvd.  
 

Bedste læseoplevelse: Olivia Mannings to trilo-

gier The Balkan trilogy og The Levant trilogy. 

Desuden Jan Kjærstads trilogi; Forføreren, Erob-

reren og Opdageren. 

Agnete 

Benny 

Helle 
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Nina er voksenbibliotekar men føler sig også 

hjemme i børneudlånet. Hun læser meget forskel-
ligt men har en forkærlighed for tegneserier og 

hun elsker novellesamlinger. Helst historier med 
et poetisk sprog, spænding og personer man ikke 

lige slipper, når sidste side er læst. 
 

Bedste læseoplevelse: The Catcher in the Rye 
af J.D. Salinger, Y, the last man af Brian K. Vau-

ghan og His Golden Materials af Philip Pullman. 

Tina læser et bredt spektrum af genrer og gerne 

historiebøger – både faglitteratur og romaner – så 
hun kan fordybe sig i et historisk univers. Tina er 

litteratur- og kulturformidler. Du kan finde hende 
i børne- eller voksenudlånet eller i gang med at 

lave en udstilling eller et arrangement.  
 

Bedste læseoplevelse: Jørn Riels skrøner fra 
Grønland, der på fængslende vis skildrer alle de 

løjerlige situationer som de kære særlinge – 
fangstmændene i Grønland – oplever. 

Signe er litteratur– og kulturformidler, og hun vil 

altid kunne anbefale en god bog til dig. Hun læser 
især gerne noveller og digte og elsker film noir! 

Du finder hende i udlånet eller til vores arrange-
menter. 

 
Bedste læseoplevelse: Jeg kan umuligt pege på 

en enkelt læseoplevelse! Men skal noget fremhæ-
ves, må det blive Bangs fantastiske klassiker 

Stuk, F. Scott Fitzgeralds The Great Gatsby eller 
Shakespeares Macbeth. Af danske forfatterskaber 

kan bl.a. nævnes Jens August Schade, Peter Høeg 
og Ida Jessen. 

Nina 

Signe 

Tina 
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Agnete anbefaler 

30.172815 Mona Eltahawy - Jomfruhinder og hi-

jab : hvorfor Mellemøsten har brug for en seksuel 
revolution 

 
Genre og sidetal: Faglitteratur, 223 sider 

Udgivet: People’s Press, 2015 
Kort resumé: Mona Eltahawy beretter personligt om 

hvordan kvinder i den arabiske verden i kølvandet på 
det arabiske forår har haft to revolutioner: En sammen 

med mændene mod de undertrykkende regimer, og en 
anden mod den undertrykkelse og had kvinder i den 

arabiske verden er udsat for hver dag. 
 

Læs den fordi: Det er en modig kvinde som fortæller om det udbredte 
kvindehad der eksisterer i Mellem Østen, her med særligt henblik på 

Egypten. Hun opremser fakta og fortæller forfærdelige ting bl.a. fra Sau-

di Arabien hvor 15 skolepiger døde i en brand fordi det religiøse politi 
forhindrede de utilslørede piger i at komme ud af bygningen. Det er også 

hendes egen personlige historie. Hun fortæller, at hun vælger at iføre sig 
tørklæde som 16-årig og som 25-årig tager hun det af igen. Læs den og 

bliv klogere! 
Noget der ligner: Betsy Udink - Allah & Eva: om at være kvinde i Paki-

stan og Ayaan Hirsi Ali - Nomaden 

99.4 Ahmad Mahmoud - Sort land :fortællinger fra 

ghettoen 
 

Genre og sidetal: Biografi, 189 sider 
Udgivet: People’s Press, 2015 

 
Kort resumé: Ahmad Mahmoud fortæller om sin barn-

dom og ungdom i ghettomiljøet i Hundige-bydelen 
Askerød. En tilværelse i et parallelsamfund med egne 

normer og regler og en dagligdag præget af vold, un-
dertrykkelse, socialt bedrag og afsky for dansk kultur. 

 
Læs den fordi: Da jeg læste denne bog tænkte jeg, at den bekræftede 

alle mine fordomme om et muslimsk, patriarkalsk samfund. Et samfund 
der foragter kvinder og behandler sine børn voldeligt alt imens de udnyt-

ter det danske velfærdssamfund. Men lille Ahmad fik stillet krav fra sin 

elskede dansklærer og fandt et fristed på biblioteket i en gamer-gruppe. 
Han kunne forlade sit miljø og få en uddannelse og job. Og han er ikke 

den første eller sidste til at gøre dette. Specielt pigerne stormer ind på de 
højere uddannelser. Dette var en både sørgelig og opløftende historie og 

et opråb fra forfatteren både til sine egne og det danske samfund. 
 

Noget der ligner: Yahya Hassan - Digte og Adel Aziz Mahmoud - Hvor 
taler du flot dansk! 
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Rune Christiansen - Ensomheden i Lydia Ernemans 

liv 
 

Genre og sidetal: roman, 248 sider 
Udgivet: Batzer & Co, 2015 

 
Kort resumé: Den unge, svenske dyrlæge Lydia Erne-

man bor og arbejder i Norge, et stilfærdigt hverdagsliv, 
hvor hun er tilfreds med at være alene men møder en-

somheden i forskellige afskygninger. 
 

Læs den fordi: Lydia Erneman kan godt lide at være 
alene, ikke på en taberagtig måde, men hun går op i sit arbejde som 

dyrlæge og nyder natur og dyr på landet i Norge. Trods at det er moder-
ne tid, hører vi slet ikke om mobiler, internet eller Facebook. Hun er stå-

et af det moderne, neurotiske menneskes tilværelse. Hun er alene men 

møder nogen. Der er en lyrisk, drømmende, gammeldags stemning i bo-
gen. Der er uudtalte spørgsmål om forældrene. Hun drømmer ofte om 

dem. Der er mange svenske 1800-talscitater i bogen, som jeg genkend-
te. Og hvis jeg ikke havde det, står de alle sammen bag i bogen! 

 
Noget der ligner: Det er meget vanskeligt at nævne. En norsk anmel-

der tænkte på Stoner af John Williams! 

Ingvild H. Rishøi - Vinternoveller 

 
Genre og sidetal: Noveller, 163 sider 

Udgivet: Batzer & Co, 2015 
 

Kort resumé: Tre noveller om skrøbelige og skæve ek-
sistenser. Om at gøre hjerteskærende forsøg på at være 

en god mor, en god far og en god storesøster. Centralt 
står kærlighed og medmenneskelighed. 

 
Læs den fordi: Dette er tre underspillede historier om 

børn fra et socialt marginaliseret Norge. Alle tre histori-
er har en form for thrilleragtig hverdagsspænding. Den handler også om 

håb og barmhjertighed og at menneskene ikke kun er optaget af sit eget. 
Rishøi er en mester i at skildre hele mennesker med meget små enkle 

midler. Tre små perler! 

 
Noget der ligner: Jan Sonnergaard - Radiator. 
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Den vil jeg læse 

 
Carsten Jensen - Den første sten 

 
Genre og sidetal: Roman, 612 sider 

Udgivet: Gyldendal, 2015 
 

Kort resumé: Afghanistan. En deling danske soldater 
rives ud af deres "comfort zone", da en af deres egne 

begår et brutalt forræderi. Så nu går jagten på forræde-
ren, en jagt der leder dem dybt ind i Afghanistan. Det, der starter som et 

hævntogt, udvikler sig til et potentielt mareridt. Et mareridt, hvor krigens 
rædsler udstilles. 

 
Læs den fordi: Jeg hørte Carsten Jensen tale om bogen og blev meget 

interesseret. Er ikke så meget inde i Afghanistan-krigen og ved, at Car-

sten Jensen  har været der og desuden lavet et stort research-arbejde. 
Derfor tror jeg at jeg vil kunne lære meget, og det bliver knap så tørt i 

romanform. 
 

Noget der ligner: Den stjålne vej af Anne-Cathrine Riebnitzsky og Mi-
chael af Dy Plambeck. 

Husker du? 
 

Alexandre Dumas - Greven af Monte Christo  
 

Genre og sidetal: Roman, 837 sider 
Udgivet: Rosinante, 2014 (originaludgave: 1844-46) 

 
Kort resumé: En fransk sømand bliver uskyldigt dømt 

for en forbrydelse. Efter 20 års fangenskab lykkes det 
ham at flygte og han sætter alt ind på at hævne sig på 

sine fjender. 
 

Læs den fordi: Denne bog har alt. Der er kærlighed, had, magt, penge 
og grusom hævn. Fortalt med højt spændingsniveau. Total ramasjang! 

Jeg læste den, da jeg gik i skolen og kunne ikke slippe den! 

 
Noget der ligner: Dumas-klubben af Arturo Perez-Reverte og Désirée af 

Annemarie Selinko 
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32.6 Klaus Rothstein - Flugten til Europa : et essay 

om asyl og migration 

 

Genre og sidetal: Debatoplæg, flygtningepolitik, 182 si-

der 

Udgivet: Tiderne Skifter, 2015 

Kort resumé: Journalistisk reportage om starten på flygt-

ningekrisen i Europa 

 

Læs den fordi: Da min kone og jeg overnattede i Neumünster i som-

mers på vej til Harzen, fik vi et chok. Byen vrimlede med enlige, meget 

unge mænd af mellemøstlig herkomst. Senere antog strømmen af flygt-

ninge/migranter m.m. kolossale dimensioner og tvang EU helt i knæ. 

Klaus Rothstein fra Weekendavisen slutter sine beretninger fra Lampe-

dusa i Syditalien i august måned, hvor konturerne af en humanitær kata-

strofe er ved at tage form. Bogen forsøger at formidle en form for bag-

grundsviden for det, der senere har delt den danske befolkning i to lejre 

og den dag i dag sender chokbølger gennem Europa, uden at en løsning 

ser ud til at være indenfor rækkevidde. 

Noget der ligner: Der er ikke rigtig noget i bogform på nuværende tids-

punkt, der ligner. Til gengæld ligger der masser af informationer på Net-

65.843 Flemming Søeborg: Der kommer altid 

en sporvogn : en nostalgisk rejse på skinner 
 

Genre og sidetal: Trafikhistorie, 311 sider 
Udgivet: Gyldendal, 2015 

 
Kort resumé: Om sporvogne i København 1863-

1972, materiel og bygninger 
 

Læs den fordi: Det var i filmen Ved Kongelunden 
fra 1953 Dirch Passer og Ove Sprogøe sang deres 

udødelige hit: Der kommer altid en sporvogn og en pige til. Det med 
sporvognene stoppede desværre i 1972, pigerne er der forhåbentlig end-

nu! En flot bog af skinneentusiasten Flemming Søeborg, rigt illustreret og 
med en kronologisk gennemgang af sporvejenes historie. Samtidig er bo-

gen et spændende stykke kulturhistorie om en epoke, der desværre ikke 

er mere. P.S. Man behøver ikke at være Københavner for at nyde dette 
pragtværk! 

 
Noget der ligner: Sporvejshistorisk Selskabs Bogserie har udsendt en 

række bøger om de enkelte linjers historie gennem tiderne og i 2003 ud-
kom København – sporvognenes by af John Lundgren 

Benny anbefaler 
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34.31 Jørgen Holmgaard: Hjemmerøveri : en au-

tentisk beretning om at være mål for personfar-
lig kriminalitet over fire dage  

 
Genre og sidetal: Autentisk kriminalitet, 196 sider 

Udgivet: Medusa, 2015 
 

Kort resumé: Forfatteren beretter om den dag i 
2012, hvor han selv, hans kone og deres barnebarn 

på 2 år bliver udsat for hjemmerøveri 
 

Læs den fordi: I 2014 blev der begået 210 hjemme-
røverier i Danmark. Selv om tallene er faldende er det 

mildt sagt en stærkt traumatisk forbrydelse at blive udsat for. Her får vi 
hele historien i en medrivende, detaljeret og nøgtern beretning fra ofret 

selv. Vi får også indblik i de efterfølgende retssager, hvor især forsvarer-

ne for slynglerne giver næring til forfatterens oplevelse af, at en retssal 
er et af de steder i samfundet, hvor der bliver løjet mest(!) En rystende 

historie hvor man imponeres over forfatterens overskud til også at prøve 
at se sagen fra forbrydernes vinkel. 

 
Noget der ligner: Der er udgivet en del bøger med autentiske kriminal-

sager i serien Nordisk kriminalreportage, bl.a. Røveri i Danmark fra 
2013. 

34.35 Peter Grønlund: Fængselsliv : Vridsløselil-

le Statsfængsel i ord og billeder : 1859-2015 
 

Genre og sidetal: Fængselshistorie, fanger, 253 si-
der 

Udgivet: Bogkompagniet, 2015 
 

Kort resumé: Dagligdagen i det nu nedlagte fængsel 
og historier om nogle af de indsatte 

 
Læs den fordi: Vi kender alle scenen, hvor Egon Ol-

sen lige er blevet lukket ud af Vridsløselille og Benny og Kjeld venter i 
Bennys gamle flyder af en Chevrolet. Men hvad gemte der sig i virke-

ligheden bag de berygtede mure? Bogen er et spændende portræt i ord 
og billeder af fængslets historie og en del af de indsatte. Det blev brugt 

til fanger med lange domme og herostratiske berømtheder som Palle Sø-

rensen, Peter Lundin, Jønke, medlemmer af Blekingegadebanden m.fl. 
har haft ophold der. Fængslet lagde også lokaliteter til Danmarkshistori-

ens mest spektakulære fangeflugt, da en gummiged på 36 tons i 1995 
bragede ind i ringmuren, hvorved 13 fanger undslap. 

 
Noget der ligner: I 2012 udkom Fangekoret af Daniel Øhrstrøm. Her 

kan man læse om det spændende eksperiment, kriminalforsorgen med 
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Den vil jeg læse 

 

91.93 John R. Bruning: Kast bomberne : anden 
verdenskrigs bombekampagner over Europa 

 
Genre og sidetal: Bombefly, luftkrig, bombetogter, 

292 sider 
Udgivet: Turbine, 2015 

Kort resumé: Historien om de strategiske bombe-
togters udvikling under 2. verdenskrig 

 
Læs den fordi: Luftkrigen tog sin spæde begyndelse under 1. verdens-

krig. De fleste har hørt om Den røde Baron og hans 80 nedskydninger. 
Flyvningen var i sin barndom og luftkampene havde ingen indflydelse på 

krigens udfald. Anderledes med 2. verdenskrig. Flyene var nu teknisk 

meget mere avancerede og kunne medføre tonstunge mængder af bom-
ber. Både Luftwaffe, RAF og senere USA opererede med strategiske 

bombetogter, der skulle være med til at gøre fjenden mør. Bogen her 
gennemgår på fornemste vis disse togter, der den dag i dag er genstand 

for heftige diskussioner, med nok Dresden som det værste eksempel. 
Overdådigt illustreret med unikke fotos. 

 
Noget der ligner: Susanne Zima Feierskov: Med vinger og våben : de 

fløj for Royal Air Force : danske piloter under anden verdenskrig. Michael 
Tamelander: Slaget om Vesteuropa : Luftkrig, strategi og politik i som-

meren 1940. 

Husker du? 

64.1 Selina Juul (Red.): Stop spild af mad : en ko-

gebog med mere 
 

Genre og sidetal: Kogebog, 188 sider 
Udgivet: Gyldendal, 2011 

 
Kort resumé: Ideer, metoder og opskrifter til at ud-

nytte al din mad og undgå madspild 
 

Læs den fordi: Vi smider årligt 700.000 tons god spi-
selig mad ud. Det er trist og et enormt spild af ressourcer. Siden 2008 

har foreningen af frivillige Stop Spild Af Mad med Selina Juul i spidsen 
arbejdet målrettet mod at mindske vores madspild. Kogebogen her spe-

cialiserer sig i rester, altså fødevarer der evt. er blevet til overs, efter at 

opskriften på den oprindelige ret er fuldført. Det er en både sympatisk og 
inspirerende restekogebog med et ideologisk sigte, men også med be-

tydning for din egen pengepung! Læs mere på www.stopspildafmad.dk. 
 

Noget der ligner: Fra 2015 foreligger Thomas Alcayaga: Mad med om-
tanke : 100 opskrifter på lækker mad af dine rester og fra 2013 er Jamie 

Olivers: Spar med Jamie. 
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Vil du være med i en læsekreds? 

I Hørsholm er vi rigtig mange læseglade menne-
sker og mange er deltagere i en af læsegrupper-

ne på Hørsholm Bibliotek. 
 
Det er interessant og spændende at deltage, 

fordi man ikke aner, hvor man havner, og også 

fordi der sker noget nyt, når man i stedet for 
endnu engang at tage på rejse i en bog pludse-
lig har rejsefæller, man kan tale med om turen. 

 
For tiden er der 31 læsegrupper og grupperne 
mødes én gang om måneden på Hørsholm Bibli-

otek. 
 
Er du blevet interesseret så kontakt koordinator 
for læsegrupperne Kirsten Gudrun Holmehøj 

på mail: kgholme@gmail.com 
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 Litteratursalon hver måned 

på Hørsholm Bibliotek 

Litteraturformidler Signe Thomsen byder velkom-
men til litterære oplevelser hver måned i en hygge-
lig atmosfære. 

 
 Læsetips 
 Forfatterforedrag 
 Skrivetips 
 Og meget mere! 

 

Alle datoer for kommende Litteratursaloner finder 
du på vores hjemmeside eller i vores aktuelle ar-
rangementsfolder. 
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Elena Garro - Farvernes uge 

 
Genre og sidetal: noveller, 258 sider 

Udgivet: Skjødt, 2015 
 

Kort resumé: 13 noveller af den mexicanske forfat-
ter Elena Garro (1916-1998), hvis historier udfor-

drer den almindelige opfattelse af tid og sted. Garro 
ses som en forløber for den magiske realisme. 

 
Læs den fordi: Er du glad for magisk realisme – 

der er en latinamerikansk specialitet - er denne bog 
et must. Novellerne der udkom i 1964 balancerer på 

kanten af virkelighed og fantasi og alle er velskrevne og letlæste. Elena 
Garro er en kendt forfatter i Mexico, men det er første gang hun over-

sættes til dansk. 

 
Noget der ligner: Alle romaner og noveller der hører under genren ma-

gisk realisme. Kendte forfattere er Gabriel Garcia Marquez og Isabel Al-
lende men også danske forfattere som Morten Ramsland og Ib Michael 

kan nævnes. 

Helle anbefaler 
99.4 Loidan-Ivens Marceline - Men du kom ikke 

tilbage 
 

Genre og sidetal: biografi, 90 sider 
Udgivet: Rosinante, 2016 

 
 

Kort resumé: Som et brev til faderen, der ikke 
overlevede kz-lejren, fortæller Marceline Loridan-

Ivens om tiden i Birkenau og livet bagefter, hvor om-
givelserne ikke formår at håndtere de hjemvendtes 

traumer, men tier dem ihjel. 
 

Læs den fordi: Det er helt utroligt, hvor meget der 
kan fortælles i en lille bog på knap 100 sider. Bogen er et enestående og 

bevægende vidnesbyrd fra en der overlevede Holocaust og måske et af 

de sidste af sin art.Bogen svælger ikke i rædslerne, men får fremstillet 
en livslang smerte og følelse af tab, sorg, skyld og ensomhed.  

 
Noget der ligner: Andre erindringer fra holocaust. Her kan nævnes:  

Pigen fra Auschwitz af Arlette Andersen, Mors hemmelighed af Karin Lüt-
zen og De overlevede af Wendy Holden. 
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 Liza Klaussmann - Villa America 

 
Genre og sidetal: Roman, 492 sider 

Udgivet: Politiken, 2015 
 

Kort resumé: Villa America danner i 1920'erne 
rammen om en flamboyant kunstnerkoloni ved Den 

Franske Riviera. Ægteparret Sara og Gerald Murphy 
lever deres drømme ud med Scott Fitzgerald, He-

mingway og Picasso som hyppige gæster, indtil en 
fremmed bryder kredsen  

 
Læs den fordi: En rigtig kærlighedsroman der fore-

går i et kendt kunstnermiljø – der er kun en fiktiv 
person blandt hovedkaraktererne – men også en roman om, hvordan 

mennesker forandres, når verden omkring dem gør det samme. 

 
Noget der ligner: Prøv at læse romaner skrevet af de medvirkende for-

fattere: Hemingway, Dos Passos og Scott Fitzgerald. Læs også Madame 
Hemingway skrevet af Paula McLainn. 

Amalie Laulund - Sommerhus 

 
Genre og sidetal:  Roman , 224 sider 

Udgivet: Rosinante, 2016. - 
 

Kort resumé: Ferieminder set med en piges øjne. 
Hun og hendes familie kommer hvert år til samme 

sommerhus, hvor der opstår et magisk ferieland 
med årelange ferievenskaber, som bogen følger, 

indtil pigen når puberteten. Med faktaafsnit om Se-
jerøbugten  

 
Læs den fordi: Hvis man - som jeg - har tilbragt 

mange somre i sommerhus i Odsherred, må man 
bare læse denne bog, der er en kærlighedserklæring til Sejerøbugten, 

sommeren, varmen og vandet. Der er ingen fortløbende handling men 

fine beskrivelser og øjebliksbilleder. 
 

Noget der ligner: Jeg kan ikke komme i tanke om andre romaner med 
den samme stemning men læs evt. forfatterens anden roman: Koordi-

nanter, der er en hyldest til København. 
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Den vil jeg læse 
 

Adam Schwartzman - Eddie Skiltemaler 
 

Genre og sidetal: roman, 371 sider  
Udgivet: Batzer, 2016. 

 
Resumé: Kwasi Dankwa, kaldet Eddie Skiltema-

ler, må forlade hjem og familie i Ghana og flygte 
til Senegal og derefter Paris. Her venter et hårdt 

liv som illegal indvandrer, men også kærlighed og 
venner. Til sidst indhentes han dog af fortiden. 

 
Læs den fordi: Bogen omtales som ”En betagen-

de roman – fuld af humor og storslåede skildrin-

ger af det afrikanske landskab – om en generations rodløshed og længsel 
efter noget bedre, om skyld og ansvar og om misforståelser mellem ge-

nerationer der får fatale konsekvenser”. Fremragende  - NEW YORK TI-
MES BOOK REVIEW. 

 
Noget der ligner: Andre afrikanske romaner: Americanah af 

Chimamanda N. Adichie, Vi skal have nye navne af NoViolet Bulawayo og 
Nilens vor Frue af Scholastique Mukasonga. 

Husker du? 
 

C. S. Forester - Hr. kadet Hornblower 
 

Genre og sidetal: roman, 267 sider (Hornblower
-sagaen ; [1]) 

Udgivet: Rosenkilde, 2015. 
 

Kort resumé: En ung englænders mange spæn-
dende og omskiftelige oplevelser i den engelske 

marine i slutningen- og begyndelsen af 1800 tal-
let. Første som kadet, så løjnant og til sidst som 

kommandør og søhelt. 
 

Læs den fordi: Fortællinger, der foregår på ha-

vet, har altid været populær læsning. Denne serie er på i alt 9 bind og er 
genudgivet i 2015. Hørsholm bibliotek har altid har stort udlån på serien 

og vi var grædefærdige, da bøgerne var slidt op og vi måtte kassere 
dem. Nu har vi dem alle på hylden igen. 

  
Noget der ligner: Bøger om mænd på havet, store bølger, uvejr og om 

mytteri ombord på skibene. Læs f.eks. Lord Jim af Joseph Conrad, Ha-
vets helte af Rudyard Kipling og Mytteri på Bounty af Ch. Nordhoff. 
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 Gillian Flynn - En hjælpende hånd 

 
Genre og sidetal: Novelle, 123 sider. 

Udgivet: Gad, 2015 
 

Kort resumé: Hovedpersonen, en ung kvinde, 
tjener til dagen og vejen ved at foregive at hun 

har psykiske evner. Da hun møder den excentri-
ske Susan Burke, hvis hus er hjemsøgt, hvirvles 

hun ind i en desperat kamp for at finde ud af, 
hvor den virkelige ondskab lurer. 

 
Læs den fordi: Hvis du var vild med Flynn’s 

Kvinden der forsvandt, vil du også komme til at 
holde af dette gys af en novelle. En domestic noir gyser som byder både 

på gotisk stemning og en foruroligende tvivl om, hvem man kan stole på. 

Jeg vil ikke afsløre for meget, men der kommer flere twists i historien! 
Den er desuden så praktisk i størrelse, at du nemt kan putte den i tasken 

og tage den frem i venteværelset eller når du pendler. Novellen har vun-
det en Edgar Award 2015 for bedste kriminovelle. 

 
Noget der ligner: Teddy Vork - Sprækker. Rogues (novelleantologi). 

Ane Riel - Harpiks 

 
Genre og sidetal: Roman, 256 sider. 

Udgivet: Tiderne Skifter, 2015 
 

Kort resumé: Fortælling om pigen Livs opvækst i 
en anderledes familie. Det er en historie om kær-

lighed, loyalitet og omsorg, men også en uhygge-
lig fortælling om angst for at miste, om fastholdel-

se og paranoia - og om ondskabFortælling om pi-
gen Livs opvækst i en anderledes familie. Det er 

en historie om kærlighed, loyalitet og omsorg, 
men også en uhyggelig fortælling om angst for at 

miste, om fastholdelse og paranoia - og om ond-
skab. 

 

Læs den fordi: Ane Riel er fantastisk til at sætte et plot sammen, hvor 
tid flettes ind i hinanden, og hvor de forskellige personer i bogen får hver 

deres store betydning som fortællere. Dette er en både uhyggelig, smuk 
og humoristisk historie, du klart bør unde dig selv at læse! 

 
Noget der ligner: Karl Ove Knausgaard - Min Kamp har nogle af de 

samme tematikker. 

Nina anbefaler 
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Mariko Tamaki – Den her sommer 

 
Genre og sidetal: Graphic novel, 317 sider. 

Udgivet: Høst, 2016 
 

Kort resumé: Rose skal tilbringe sommeren ved 
Awago Beach som altid. Hun mødes med veninden 

Windy, men denne sommer er alt anderledes. For-
ældrene skændes, og Rose begynder stille og roligt 

at udvikle sig til en teenager og opleve en begyn-
dende forelskelse. 

 
Læs den fordi: Mariko Tamaki formår at skabe 

den der magiske sommerstemning i hendes fine billeder, samtidig med at 
hun skildrer de følelser man har i teenageårene i forhold til forældre, 

kærlighed og sex. Man kommer i absolut feriestemning, og jeg ville ger-

ne tilbage til Awago Beach igen, efter jeg havde læst den. En graphic no-
vel som kan læses af unge eller voksne! 

 
Noget der ligner: Mariko Tamaki - Skim. Craig Thompson - En dyne af 

sne. 

Tavshedens labyrint, instr. Giulio Ricciarelli 

 
Genre og varighed: Spillefilm, 117 min. 

Udgivet: 2016 (Tyskland 2014) 
 

Kort resumé: En ung advokat opdager at mange 
tyske nazister helt har undgået straf efter krigen. 

Myndighederne vil ikke gøre noget, og bør man 
overhovedet straffe sit eget folk for gerninger begået 

i en krig man har tabt? 
 

Se den fordi: Der er lavet utallige film om holo-
caust, hvor man ser rædslerne udspille sig på skær-

men, men denne film griber temaet an fra en anden vinkel. Filmen star-
ter i 1958, hvor den unge jurist Johann Radmann tager den opgave på 

sig, at få stillet nazisterne fra Auschwitz til ansvar for de grusomme begi-

venheder der fandt sted. Johann og kollegerne interviewer en lang række 
fanger, som lidt efter lidt giver et grusomt indblik i de begivenheder som 

har fundet sted. Dette gøres helt uden at vise et eneste klip eller billede 
fra Auschwitz og netop dette er filmens mest kraftfulde virkemiddel efter 

min mening.  
 

Noget der ligner: Remember (2015). 
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 Den vil jeg læse 
 

Søren Ulrik Thomsen – En hårnål klemt inde 
bag panelet 

 
Genre og sidetal: Essays, 156 sider. 

Udgivet: Gyldendal, 2016 
 

Kort resumé: Essayistiske tekster, erindringshisto-
rier og prosadigte. Med tiden som omdrejnings-

punkt filosoferer Søren Ulrik Thomsen (f. 1956) 
over forskellige oplevelser i sit liv, herunder bl.a. 

erindringen, sin egen dødelighed og fænomener i 
samtiden. 

 

Læs den fordi: Jeg er vild med Søren Ulrik Thomsens stil og hans digt-
samling ”Rystet Spejl”, så jeg glæder mig til at se, hvad han kan byde på 

denne gang. 
 

Noget der ligner: Søren Ulrik Thomsen - Samlede Thomsen. 

Husker du? 
 

Haruki Murakami - Efter skælvet 
 

Genre og sidetal: Roman, 178 sider. 
Udgivet: Klim, 2008 

 
Kort resumé: Seks noveller om vidt forskellige 

mennesker, der tilsyneladende ikke er berørt af jord-
skælvet i Kobe i 1995. Men langsomt afdækkes lag 

af mørke, angst og fortrængte følelser fra en fortid, 
som de troede var glemt. 

 
Læs den fordi: Mange siger, at har du læst én af Murakamis romaner, 

har du læst dem alle. Det er rigtigt, at han har en skrivestil som gør, at 

historierne kan minde om hinanden. Men hvis du er blevet grebet af hans 
skrivetalent før, så vil du også elske disse noveller, hvor personbeskrivel-

sen er unik, som vi kender den fra forfatteren. Han gør desuden brug af 
humor i en sammenhæng, hvor personerne er tvunget til at konfrontere 

en indre tomhed, som de har gået rundt med i længere tid. 
 

Noget der ligner: Murakamis andre bøger såsom Trækopfuglens krøni-
ke eller IQ84. 
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Peter Laugesen – Brev til en maler 

 
Genre og sidetal: Digte, 135 sider 

Udgivet: Gyldendal, 2016 
 

Kort resumé: Digte om kunstens væsen og det levede 
liv skrevet i en sammensat stil. 

  
Læs den fordi: Peter Laugesen er en fantastisk digter 

(i øvrigt med et imponerende bagkatalog) – på samme 
tid svævende reflekterende og konkret jordnær. F.eks. 

digtet (s.16): Ja/kom ind/visne blad/der blæser/over 
tærsklen/i stormen/ tak storm/ for det// Laugesens forfatterskab er et 

godt sted at begynde, hvis lyrik som genre synes lidt fremmed og util-
nærmelig. Samlingen reflekterer over stort og småt fra hverdagsoplevel-

ser og refleksioner til skriften som udtryksform, proces og kunstnerisk 

udtryk. Det fine figurdigt ”de vent, de froidure et de pluie” (s.29) skal 
særligt fremhæves, bl.a. for sin lethed, underspillede humor og ikke 

mindst æstetik. 
  

Af samme forfatter: Livstid (2015), De sagde hans hund havde lopper 
(2010), Helt alene i hele verden og hip som ind i helvede (2001). 

Signe anbefaler 

Sissel-Jo Gazan - Et spin af løgne 

 
Genre og sidetal: SMS-novelle, krimi, løbende SMS’er 

fordelt over ca. én uge 
Udgivet: SMSpress, 2014 

 
Kort resumé: SMS-novellen Et spin af løgne omhand-

ler en ung piges ultimative hævn over den mand, der 
satte en stopper for hendes barndom. 

  
Læs den fordi: SMS-noveller – serveret direkte på mo-

bilen – er en ny litterær genre og stadig under udvikling. Genren appelle-
rer nok i høj grad til de nysgerrige læseheste, der ønsker en alternativ 

litterær oplevelse. Og så er genren helt oplagt for den travle læser, som 
ønsker et let litterært indslag i hverdagen, selvom tiden er knap. Jeg var 

selv umiddelbart skeptisk, men har overgivet mig fuldstændigt. Især er 

denne novelle sjov, da forfatteren her tager mediet (mobiltelefonen) se-
riøst i sit formmæssige valg (man bliver som læser medlæser af en sms-

korrespondance mellem fire mennesker.) 
  

Noget der ligner: Jacob Hedegaard Pedersen – Roommate, Helle Perrier 
– Hytten. Kirsten Ahlburg – Børnelokkeren. 
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Sofie Lene Bak m.fl. – Turen går til besættelsesti-

dens København 
 

Genre og sidetal: Alternativ rejsebeskrivelse, 264 sider 
Udgivet: Politikens Forlag, 2015 

 
Kort resumé: Guide til steder i København, hvor besæt-

telsestidens begivenheder fandt sted, og hvor der flere ste-
der stadig er spor efter dem. Opdelt geografisk i kvarterer og med adres-

ser. Mellem kapitlerne bringes korte temaartikler, fx om modstands-
kamp, likvideringer, jøderne og dagligdagen. 

 
Læs den fordi: Hvis man har haft sin daglige gang, været flittig besø-

gende eller sågar boet i København, kan man føle, man kender byen som 
sin egen bukselomme. Husene, gaderne og pladserne er så velkendte, at 

man efterhånden næsten ikke ser stederne. Med denne bog skærpes sy-

net på byen på ny, og ukendte historier om de velkendte steder dukker 
pludseligt op blandt byens mange tage. Jeg er ingen flittig læser af faglit-

teratur omhandlende hverken 1. eller 2. verdenskrig, men denne bog 
faldt jeg for. 

Noget der ligner: Gamle København af Jørgen Larsen; Københavnerliv - 
besættelsen 1940-1945 af Kåre Lauring.  

ATLAS Magasin (atlasmag.dk) 

 
Genre og sidetal: Online kulturtidsskrift (derfor intet 

sidetal). Ca. halvårligt udkommer i papirform et litte-
raturtillæg som forhandles i udvalgte kiosker og bog-

handlere. 
 

Kort resumé: Onlinemagasinet ATLAS beskæftiger 
sig – i bred forstand – med samtiden, men med fokus på politik, kultur 

og samfund.  
 

Læs det fordi: Artiklerne i ATLAS er gennemarbejdede, velskrevne og 
har ofte en anderledes vinkel, som gør, at emnet for en given artikel bli-

ver foldet ud på en overraskende måde. Som litteraturentusiast er jeg 
naturligvis svært glad for artiklerne, der omhandler litteraturens mange 

krinkelkroge (heriblandt også de tilbagevendende anbefalinger ”det skal 

du læse i weekenden”), men deres samfundsstof omhandlende alt fra 
velfærdssamfundets design til en reportage om busruten og dens passa-

gerer mellem Stockholm og Bukarest er bestemt værd at kaste sine nys-
gerrige øjne på. 

 
Noget der ligner: Der findes flere gode hjemmesider for litteraturentu-

siasten, se f.eks. litteraturnu.dk 
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Den vil jeg læse 

 
Sylvia Plath – Glasklokken, oversat af Olga Ravn og 

Mette Moestrup 
 

Genre og sidetal: Roman, 279 sider. 
Udgivet: Gyldendal, 2016. 

 
Kort resumé: Beretning i jeg-form om en ung piges dy-

be depressioner og psykiske sammenbrud. 
  

Læs den fordi: Den selvbiografiske roman om den 19-årige Esther 
Greenwood, der vinder en måneds praktikophold på et modemagasin i 

New York og her stifter bekendtskab med byens fashionable verden, men 
senere møder skuffelser og nedtur, er en klassiker i litteraturhistorien. 

To af Danmarks bedste, yngre samtidsforfattere, Olga Ravn og Mette 

Moestrup, har netop nyoversat hele herligheden, og jeg kan ikke forestil-
le mig nogen bedre anledning til at dykke ned i dette mesterværk. Ro-

manen udkom første gang i 1963. Forfatteren begik selvmord kun en 
måned efter bogens udgivelse. 

Noget der ligner: Michael Cunningham – The hours. 

Husker du? 
 

Judith Schalansky – Atlas over afsidesliggende øer 
– Halvtreds øer, som jeg aldrig har været på og al-

drig vil komme til 
 

Genre og sidetal: Alternativ rejsebeskrivelse/ alterna-
tivt atlas, 143 sider 

Udgivet: Vandkunsten, 2014 
Kort resumé: Atlas over halvtreds øer fordelt over hele 

verden, med afsondretheden og isolationen som det gennemgående te-
ma. Hvert af kortene ledsages af en lille fortælling om øen, dens dyr eller 

mennesker. 
Læs den fordi: Rejsebeskrivelser og atlas er både en kortlægning af 

verden og et navigationsredskab, men også en mulig fantasirejse ind i 

ukendte verdener. Det forrygende forord til Atlas over … reflekterer over 
det at kortlægge verden - menneskets trang til at overskue, begribe og 

via kortlægning, optegning og opmåling at bemægtige sig Jordens areal. 
Men forordet rummer også overvejelser af, hvad et atlas betød for et 

barn i Østtyskland inden murens fald, hvor verden var delt i zoner, hvor-
af nogle var ufremkommelige steder, som primært eksisterede som fore-

stillinger i fantasien. Bogen er ydermere en æstetisk nydelse. 
  

Af samme forfatter: Giraffens hals (roman, 2012) 



23 

 
Tina anbefaler 
Inherent Vice, Instr. Paul Thomas Anderson 

 
Genre og varighed: Spillefilm, 144 min. 

Udgivet: 2015 (USA, 2014)  
 

Kort resumé: Filmen er baseret på Thomas Pynchons 
bog af samme navn. Handlingen udspiller sig i Los  

Angeles i 1970, hvor privatdetektiven Larry ”Doc” 
Sportello kommer på sporet af en mystisk sammen-

sværgelse, da en gammel flamme beder om hjælp til 
at finde sin forsvundne kæreste.  

  
Se den fordi: Det er en underfundig og stemningsfuld film, som fører én 

til et USA i 1970erne, hvor stoffer og paranoia er en del af hverdagen, og 
hvor alle synes at have skjulte motiver. Den hash-omtågede privatdetek-

tiv ”Doc” forsøger at løse sagen om den forsvundne kæreste, men sagen 

bliver bare mere og mere kringlet – også for seeren. Det, at svarene ikke 
bliver serveret for én, er efter min mening charmen ved filmen – og så er 

Joaquin Phoenix fantastisk i rollen som ”Doc”. 
 

Noget der ligner: The Big Lebowski (1998).  

46.3 Jan Gralle og Vibe Skytte - 111 steder i  

København som du skal se 
  

Genre og sidetal: Faglitteratur, 230 sider 
Udgivet: Frydenlund, 2016 

 
Kort resumé: En rejseguide med fine beskrivelser og  

billeder af 111 skæve og usædvanlige steder at besøge  
i København. 

  
Læs den fordi: Jeg synes, at det er rigtig hyggeligt at  

gå på opdagelse i såvel København som andre byer.  
København rummer virkelig mange historier, og der er masser af stem-

ningsfulde steder, som er værd at opleve. I bogen fremhæver forfatterne 
111 steder, der har en særlig historie og atmosfære, og flere af dem har 

jeg endnu til gode at opleve. Jeg håber, at der bliver udgivet endnu flere 

bøger med 111 steder, som er værd at se i andre byer. 
 

Noget der ligner: Johanne Steenstrup og Klaus Dahl – Det skjulte Kø-
benhavn. Johan Rosdahl m.fl. - Seværdigt København: 88 steder - kend-

te, mindre kendte og helt ukendte. 
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33.106 Jørgen Steen Nielsen - På den anden 

side: en rejse i omstillingens grænseland 
  

Genre og sidetal: Faglitteratur, 240 sider  
Udgivet: Information, 2015  

Kort resumé: Forfatteren er taget til det afsideslig-
gende Scoraig i Skotland, hvorfra han belyser, hvor-

dan miljø- og klimaproblemer skaber tvivl om den 
økonomiske vækstmodels levedygtighed. 

  
Læs den fordi: Jørgen Steen Nielsen beskriver, 

hvordan beboerne i Scoraig lever bæredygtigt ved at 
være mere eller mindre selvforsynende, hjælpe hin-

anden og behandle naturen med respekt. Dette sammenholder han med 
forskeres input om, at den økonomiske tankegang om, at vi blot skal ha-

ve mere forbrug og vækst, er uholdbar i længden – der er ikke ressour-

cer nok til en sådan vækst- og forbrugsmani. Bæredygtighed er et vigtigt 
emne at debattere og reflektere over, og jeg kan derfor kun anbefale 

denne og lignende bøger om emnet.  
  

Noget der ligner: Naomi Klein - Intet bliver som før: kapitalisme vs. 
Klima. Jørgen Steen Nielsen - Den store omstilling: fra systemkrise til 

grøn økonomi. 

97.973 Jens Jørgen Nielsen - Ukraine i spæn-

dingsfeltet  
  

Genre og sidetal: Faglitteratur, 177 sider  
Udgivet: Frydenlund, 2016 

  
Kort resumé: Ukraine beskrives som en geopolitisk 

kampplads, hvor mange forskellige interesserer bry-
des. Et land som både rummer noget europæisk og 

russisk, og som har en meget kompleks historie. 
  

Læs den fordi: Ukraine blev selvstændigt i 1991 og 
er derfor et forholdsvist ungt land. Det er et land med en interessant hi-

storie, som jeg ikke havde så stor viden om. Med Jens Jørgen Nielsens 
bog får man en god indføring i Ukraines historie og et indblik i, hvor di-

verst landet er. I bogen beskriver Jens Jørgen Nielsen også de konflikter, 

der har været i landet i nyere tid, og han kommer med sit bud på, hvad 
disse konflikter udspringer af.  

  
Noget der ligner: Der er endnu ikke lignende bøger på dansk, men på 

engelsk er der: Serhii Plokhy - The gates of Europe: a history of Ukraine. 
Serhy Yekelchyk - Ukraine: birth of a moderne nation. 
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Den vil jeg læse 
 

13.12 Thomas Raab - Den foranderlige hjerne 
og den forunderlige bevidsthed 

 
Genre og sidetal: faglitteratur, 463 sider 

Udgivet: FADL, 2015 
 

Kort resumé: Den nutidige viden om hjernen bliver 
præsenteret, og der gives et historisk rids over tidli-

gere tænkeres forestillinger om hjernens funktion og 
rolle i opfattelsen af verden. 

 
Læs den fordi: Følgende citat fra bogen fanger mig, og jeg glæder mig 

til at give mig i kast med bogen: ”Se dig omkring. Uanset hvor du er, og 

hvad end du foretager dig, vil du med et enkelt blik kunne forvisse dig 
om, at du er omgivet af en velkendt verden. Men lige så tryg og velkendt 

denne virkelighed forekommer os, lige så vildledende kan den være. For 
hvordan kan vi vide, om verden nu også er, som vi oplever den?” 

 
Noget der ligner: Peter Lund Madsen - Dr. Zukaroffs testamente: en 

bog om menneskehjernen. Lone Frank - Den femte revolution: fortællin-

Husker du? 
 

96.1 Martin A Hansen - Orm og Tyr 
  

Genre og sidetal: Faglitteratur, 381 sider 
Udgivet: Gyldendal, 1952 

  
Kort resumé: Med en blanding af digterisk vision og 

eksakt historieskrivning, gives et billede af dansker-
nes livssyn og tro fra de ældste tider til kristendom-

mens endelige sejr. 
  

Læs den fordi: Martin A. Hansen beskriver vor forfædres tro og over-
gangen fra hedensk til kristen tro. Han formår at gøre denne fjerne fortid 

nærværende på en spændende og medrivende måde, og træsnittene af 

Sven Havsteen Mikkelsen er medvirkende til dette. Martin A. Hansen 
blander historiske studier med fortællinger og sagn, hvilket gør Orm og 

Tyr til et personligt og levende værk.  
 

Noget der ligner: Vilhelm Grønbech - Vor Folkeæt i Oldtiden. N.F.S. 
Grundtvig - Nordens Mythologi. 
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Vi har både et nyhedsbrev med arrangementer 
for voksne og unge og et nyhedsbrev for dig 

med børn. Skriv dig op i udlånet eller på vores 
hjemmeside: biblioteket.horsholm.dk. 

Og husk, du kan også finde os her: 

Få vores nyhedsbrev hver måned 
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 Biblioteksklubben 
For dig som vil have mere ud af dit bibliotek 

Fordele 
• 20% på alle bibliotekets egne arrangementer (disse 

billetter kan ikke købes online og det gælder ikke på 

arrangementer i samarbejde med Trommen). 

• 10% på entré til Karen Blixen museet. 

• 10% på bøger fra Bergman Bog & Idé i Hørsholm 

(under forudsætning at man er medlem af Klub 

Bog&Ide) 

• 10% på ikke nedsatte vine hos Otto Suenson i Midt-

punktet. 

 

Desuden får du 
• Et Biblioteksklubkort med personligt medlemsnum-

mer. 

• Bibliotekets nyhedsbrev hver måned. 

• Besked om særarrangementer og bogsalg. 

• Del i et fællesskab med andre biblioteksbrugere. 

 

Sådan bliver du medlem 
Send en e-mail til biblioteksklub@horsholm.dk om at 

du vil være medlem. Eller henvend dig til personalet på 

Hørsholm Bibliotek i den betjente åbningstid. Du får 

udleveret dit medlemskort ved personligt fremmøde på 

biblioteket. 
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