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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 

 

Benny, Diana, Helle, 

Laust, Nina og Signe 
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Hvem er vi? 

Diana arbejder med drift af huset samt laver ud-

stillinger og er med til at afholde arrangementer. 
Hun læser helst faglitteratur der gerne omhandler 

historie, politik og sprog. Men hun giver sig også 
gerne i kast med en god krimi. 

 
Bedste læseoplevelse: Generelt er jeg helt vild 

med Puk Damgårds bøger, men især hendes sid-
ste bog ”Hvor solen græder” har jeg fået et 

stærkt forhold til. I denne bog skildrer hun den 
syriske krigs rædsler på en medrivende og reali-

stisk måde, så det brænder sig fast i hukommel-
sen. 

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. 

Benny 

Diana 

Helle er voksenbibliotekar, men man finder hende 

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. 

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. 

Laust er cand. mag. i dansk og arbejder som lit-

teraturformidler med base i børnebiblioteket, 
men han har desuden en stor viden om litteratur 

for voksne. Laust er vild med lyrik, klassikere og 
den lidt smalle, udfordrende litteratur. Sproget 

skal under alle omstændigheder være i højsæ-
det. 

 
Bedste læseoplevelse: 

Auricula af Per Højholt, Buddenbrooks af Thomas 
Mann, Kongens Fald af Johannes V. Jensen, Alfa-

bet og Sommerfugledalen af Inger Christensen 
og Charles Dickens generelt. 

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 

Laust 
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Benny anbefaler 

34.38 

Frank McDonough: Gestapo : myter og sand-
heder om Hitlers hemmelige politi. 

 
Gestapo, den 2. verdenskrig, 350 sider 

Turbine, 2017 
 

Kort resume: Den britiske historiker har fået ad-
gang til nye sagsakter om Hitlers hemmelige politis 

gøren og laden i Tyskland fra 1933-1945. 
 

Læs den fordi: Historierne om Gestapos aktivite-
ter i Nazi-Tyskland er hårrejsende læsning. Bogen 

er en dokumentarisk skildring af barske forhørs-
metoder, angiveri, jagt på kommunister, sociale afvigere (bøsser og Ro-

maer f.eks.), jøder og andre grupper, der ikke passede ind i den nazisti-

ske verdensopfattelse. Uhyrlighederne er mere eller mindre kendt stof, 
men forfatterens intense skildringer står meget skarpt og gør bogen 

spændende som en krimi. 
 

Noget der ligner: Henrik Lundtoftes bog Gestapo! : tysk politi og terror 
i Danmark 1940-45 skildrer som titlen siger forholdene i Danmark. I øv-

rigt en fremragende bog. 

70.9863 

Summer of love : art, fashion and rock and 
roll. 

 
Kulturhistorie, 1960-1969, 344 sider. 

California Press, 2017. 
 

Kort resume: Med baggrund i Fine Arts Muse-
ums of San Franciscos samling af tidstypiske ef-

fekter fra det berømte år 1967, tegnes et portræt 
af hippiebyen over dem alle. 

 
Læs den fordi: Man skal helst være omkring år-

gang 1952 eller ældre for at få det fulde udbytte af dette pragtværk på 
engelsk. Vi skriver 1967 og der er fuld gang i den spirende hippiebevæ-

gelse i San Francisco. Dønningerne ramte DK med nogen forsinkelse, 

men vi var nogle der havde fattet budskabet: Make love not war! Bogen 
er en nostalgisk rejse tilbage til en periode, der ændrede den vestlige 

verden for altid indenfor kunst, mode og musik, dokumenteret med helt 
fantastiske billeder.  

 
Noget der ligner: Peter Øvig har skrevet den fremragende beretning om 

den danske hippie-bevægelse på godt og ondt. Illustrationsmaterialet her 
er af gode grunde ikke i nærheden af ovenstående bogs. 
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46.4 Vestjylland 

Britt Nørbak: 111 steder på den jyske vestkyst 
som du skal se. 

 
Vestjylland, seværdigheder, 230 sider. 

Frydenlund, 2017 
 

Kort resume: Rejseguide med 111 ideer til skæve 
og usædvanlige steder at besøge på den jyske vest-

kyst. 
 

Læs den fordi: Indrømmet! Jeg er vild med den 
jyske vestkyst! Dette unikke natur- og kulturkleno-

die der strækker sig fra Blåvand til Skagen bliver 
man aldrig helt færdig med. Derfor er denne lidt alternative rejseguide 

lidt af en guldgrube og den er helt opdateret med Ingels fantastiske bun-

kermuseum Tirpitz i Blåvand. Eneste indvending er, at jeg savner et ind-
slag om kystfiskerne på Thorupstrand i Jammerbugten, men dem har 

”gutterne på kutterne” selvfølgelig gjort god reklame for på TV. 
 

Noget der ligner: Bogen er udgivet i serien 111 steder som du skal se 
der også omfatter bl.a. København, Amsterdam, Barcelona, Berlin, Rom 

og London. 

91.93 

Krigens største fejltagelser / forfatter: Else 
Christensen…m.fl. 

 
Historie, den 2. verdenskrig, 126 sider. 

Bonnier, 2017. 
 

Kort resume: Oversigtsværk over begivenheder 
under 2. verdenskrig, der på afgørende vis kunne 

have ændret slagets gang. 
 

Læs den fordi: Der kommer hele tiden nye bøger 
om 2. verdenskrig. Her er vi nået til 22. bind i Bon-

niers fremragende serie: En verden i krig. Bogen har fokus på store og 
mindre begivenheder og fejlvurderinger, der havde kunnet få afgørende 

betydning for krigens udfald. Lige fra de allieredes eftergivenhed overfor 

Hitler og samme Hitlers fatale indgreb i krigsførelsen til en hidtil hemme-
ligholdt katastrofal invasionsøvelse, der kostede 800 allierede soldater 

livet. Bogen er elementært spændende, selvom krig jo i sig selv er en 
katastrofal fejltagelse! 

 
Noget der ligner: Hele serien En verden i krig er opbygget på samme 

måde med flotte illustrationer, højt informationsniveau og indlagte fakta-
bokse, der gør indholdet nærværende og udfordrer til eftertanke. 
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Den vil jeg læse 

 

Morten Møller - De glemtes hær : danske frivillige 
i Den Spanske Borgerkrig. 

 
Historie, 416 sider. 

Gyldendal, 2017 
 

Kort resume: Beretningen om bl.a. de 500 danske fri-
villige der deltog i Den Spanske Borgerkrig i De Inter-

nationale Brigader. 
 

Læs den fordi: Den Spanske Borgerkrig er en af de store myteom-
spundne konflikter i Europa. Har man stået ved fascisternes monument i 

De Faldnes Dal i Escorial udenfor Madrid, har det sandsynligvis løbet én 

koldt ned af ryggen! Det er historien om ”the bad guys and the good 
guys”. Og de gode tabte til sidst! Sådan er fortællingen og de danske fri-

villige fortsatte deres gode gerninger i Modstandsbevægelsen. Eller? Jeg 
har hørt om flere nuancer i denne bog, som jeg er spændt på at læse. 

 
Noget der ligner: Den engelske historiker Anthony Beevor har skrevet 

hovedværket Den Spanske Borgerkrig 1936-1939 (2006).I 2013 udkom 
Torben Riis Petersen: Den Spanske Borgerkrig, en udmærket og lettil-

gængelig introduktion til emnet. 

Husker du? 
 

Adam Makos: - Et højere kald : to piloters liv og 
deres usandsynlige møde på himlen over Europa. 

 
Krigsflyvere, luftkrig, den 2. verdenskrig, 424 sider. 

Turbine, 2017 
 

Kort resume: En helt fantastisk dokumentar i roman-
form om mødet mellem fjender i luften under 2. ver-

denskrig. 
 

Læs den fordi: Al fornuft og erfaring taler imod det: Et amerikansk, 
stærkt beskadiget bombefly prøver at slippe helskindet ud af tysk luftrum 

efter et bombetogt over Bremen, men møder pludseligt et tysk jagerfly 

der har det på kornet. Resultatet burde være givet, men det tyske jager-
fly vælger at eskortere det amerikanske fly ud af tysk luftrum! Hvad ske-

te der? Det har forfatteren brugt adskillige år på af prøve at finde ud af, 
bl.a. ved at opsøge begge piloter der stadig var i live. ”Findes der gode 

mennesker på begge sider i en ond krig?” spørger forfatteren i forordet 
til bogen, som ikke ligner noget som helst, jeg ellers har læst. 

 
Noget der ligner: Krigsflyvere : veteraner fra anden verdenskrig fortæl-

ler om krigen i luften (2016). 
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Özlem Cekic – Hvorfor hader han dig, mor? 

 

Samfund og historie, 268 sider 

2017, Gyldendal 

 

Kort resume:  Debattøren Özlem Cekic er be-

kymret for at frygt og had mellem befolknings-

grupper vokser i takt med øget terror, krig og ind-

vandring. Hun undersøger hvor vreden, frustratio-

nen og hadet kommer fra. Om samtale kan ned-

bryde fordomme og skabe forståelse mellem men-

nesker, og om samtale kan ændre holdninger. 

 

Læs den fordi: Bogen giver et indblik i Özlems projekt #Brobygger. Det 

er en stærk bog om at stå op og bryde tavsheden. Et forsøg på at skabe 

forståelse på tværs religion, nationalitet og livssyn igennem samtale. 

 

Noget der ligner: Multikulturalismens fælder: mørklægning og moralis-

me i medier, forskning og politik (2016). 

Halfdan Pisket - Uledsaget 

 
Tegneserie, 72 sider 

2017, Svendborg Graphic 
 

Kort resume:  I 5 korte tegneseriefortællinger 
giver 5 tegneserietegnere liv til 5 uledsagede 

flygtningebørns beretninger om deres oplevelser 
på vej mod asylcentret i Danmark. Børnene kom-

mer fra Afghanistan, Irak og Somalia 
 

Læs den fordi: Voldsom, tankevækkende, røren-
de, satirisk og relevant. 5 små fortællinger der 

formår at sætte livet i perspektiv.  
Noget der ligner: Novellesamlingen Børn på flugt 

Diana anbefaler 
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Sebastian Bune – Min familie 

 
Samfund og historie, 207 sider 

2017, Lindhardt og Ringhof 
 

Kort resume: Om en drengs opvækst i et socialt 
boligkvarter. Jonathan bor sammen med sin mor, 

morens kæreste Leon og lillebror James i en år-
husiansk ghetto. Han må ikke se sin far så meget, 

som han gerne vil, og frygter Leons temperament 
 

Læs den fordi: En hård og meget tankevækken-
de roman. Romanen skaber en følelse af magtes-

løs og en lyst til at gribe ind. Romanen er nemt 
og hurtigt læst. Den henvender sig i lige så høj 

grad til unge som til voksne læsere.  

 
Noget der ligner: Englen i den grønne kjole af Anita Eklund Lykull 

Yu Hua – Den syvende dag 

 
Samfund og historie, 229 sider 

2017, Klim 
 

Kort resume: 41-årige Yang Fei er død, men ind-
til han kan blive begravet, møder han andre nylig 

døde og ser tilbage på sit korte, men begiven-
hedsrige liv 

 
Læs den fordi: En barsk og melankolsk bog. Den 

er på en gang vidt skuende og samfundskritisk, 
men samtidig poetisk og livsbekræftende. Bogen 

formår at give en social kritik af det moderne Kina 
på en humoristisk måde. Bogen er med til at fastslå at, Ya Huas er en af 

de allervigtigste litterære stemmer i Kina. 

 
Noget der ligner: Fortællingen om dengang Xu Sanguan solgte sit blod: 

af Yu Hua. 
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Den vil jeg læse 

 

Sissel-Jo Gazan - Blækhat 
 

Roman, 541 sider 
2017 Lindhardt og Ringhof 

 
Kort resume: Rosa vokser op i 1980'ernes Aar-

hus hos sin mor, der er svampeekspert, og bøssen 
Krudt, der er kunstner. Mange år efter bliver en 

kvinde forgiftet med svampe - er der en sammen-
hæng? 

 
Læs den fordi: Dannelsesroman Blækhat har 

modtaget utrolig gode anmeldelser, og den har fået rigtig stor ros og 

omtale i diverse aviser og magasiner. Så gode at man simpelthen bliver 
nød til selv at stifte bekendtskab med den. 

Husker du? 

 

Poul Duedahl – Ondskabens øjne 
 

Biografi, 365 sider 
2016, Gad 

 
Kort resume: Om Jens Nielsens (1862-1892) vej 

ind på forbryderbanen, om årsagen til hans had til 
offentlige myndigheder og om hvordan det gik til 

at han endte med at blive henrettet som den sid-
ste i fredstid i Danmark 

 
Læs den fordi: En helt utrolig biografi af den sid-

ste dødsdømte dansker Jens Nielsen. En voldsom og utrolig fortælling om 

en skæbne der fra start af er dømt til et liv, som kun de færreste ville 
kunne overleve. Det er absolut en af de bedste bøger, som jeg har læst. 

En stjerneklar anbefaling herfra! 
 

Noget der ligner: Men de måtte dø af Peter Høilund 
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Linda Castillo - De ugudelige 

 
Krimi, 350 sider 

2017, Hr. Ferdinand 
 

Kort resume: Politiinspektør Kate Burkholder 
har en baggrund inden for amish, så da politiet i 

staten New York har brug for en, der kan infiltre-
re et lille lukket amishsamfund er hun selvskre-

vet. Det bliver med livet som indsats. 
 

Læs den fordi: Udover et spændende plot giver 
bogen et indblik i Amishland. En rigtig femikrimi, 

hvor man kommer lige så tæt på den kvindelige 
hovedperson, som i mange af de skandinaviske 

kriminalromaner jeg altid læser med stor fornø-

jelse. 
 

Noget der ligner: Denne krimi er ottende del i en serien der foregår i 
det lukkede amishsamfund. Faye Kellerman skrev i slutningen af 90 erne 

en krimiserie, der foregik i et jødisk samfund. 

Alice Adams -Uovervindelig sommer 

 
Roman, 310 sider 

2017, Gad 
 

Kort resume: Fire venners rejse mod voksen 
tilværelsen, mens venskaberne knirker og en 

spirende kærlighed opstår. 
 

Læs den fordi: En velskrevet feel-good roman 
om at livet ikke altid kan planlægges. En bog, 

der får dig til at tænke over dit eget liv. En rigtig 
efterårs hygge bog. 

 
Noget der ligner: Romaner af Jojo Moyes og 

Cecelia Ahern samt ”Samme dag næste år” af David Nicholls og ”Lyset vi 

mistede” af Jill Santopolo. 

Helle anbefaler 
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Malene Schwartz; Mit Tisvilde 

 
Biografi, 140 sider, illustreret 

2017, Gyldendal 
 

Kort resume: Malene Schwartz ser tilba-
ge på et liv med ferier i Tisvilde. Bogen 

kan læses bredt af alle med interesse for 
person- og lokalhistorie i området om-

kring Tisvilde 
 

Læs den fordi: De små korte beretnin-
ger om livet i Tisvilde og af både kendte og ukendte personer fortælles 

med lune og glimt i øjet. Hvert afsnit ledsages af enten et foto eller et 
maleri. Jeg var godt underholdt og så er bogen bare flot. 

 

Noget der ligner: Andre biografier om Marlene Schwartz: Livet er ikke 
for begyndere, Alba og Marlene samt bøger om Tisvilde. 

Jane Harper: Tørke 

 
Krimi, 355 sider 

2017, People´sPress 
 

Kort resume: Politimanden Falk vender tilbage til 
sin barndomsby for at deltage i en vens begravel-

se. Efter sigende begik han selvmord efter at have 
dræbt sin familie. Falk bliver opfordret til at grave 

i sagen, som viser sig at være lidt af en hvepsere-
de. 

  
Læs den fordi: Jeg havde rigtig svært ved at 

slippe denne krimi, der foregår i en lille australsk 
by langt ude på landet, hvor alle kender alle. 

Spørgsmålet er bare, hvor godt kender de egentlig hinanden. Forfatteren 

skriver så troværdigt at jeg næsten blev en del af landsbysamfundet. 
 

Noget der ligner: Krimier af den amerikanske forfatter John Hart. Jeg 
får også lyst til at fremhæve krimiserie af Linda Castillo igen.  
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 Husker du? 
 

Kazuo Ishiquro - Resten af dagen 
 

Genre + sidetal: Roman, 242 sider 
Udgivet: 1989, Samleren 

 
Kort resume: Mr. Stevens er en rigtig engelsk 

butler, pedantisk og uden sans for demokratiske 
omgangsformer, men han mindes med stolthed 

årene før krigen, da "Darlington Hall" var samlings-
sted for tidens store ånder 

 
Læs den fordi: Romanen, der er skrevet af årets 

Nobelpristager i litteratur, er en meget rørende hi-

storie om en mand, der sent i livet indser, at man skal leve sit eget liv og 
ikke ofre sig for andre. Resten af dagen blev filmatiseret i 1993 med An-

thony Hopkins i hovedrollen. 
 

Noget der ligner: I disse ”Dowton Abbey” tider er der atter focus på ro-
maner, hvor ære, klasse og etikette betyder alt. Læs f.eks. serien 

”Herskab og tjenestefolk” af Michael og Mollie Hardwick. 

Den vil jeg læse 
 

Dennis Jürgensen - Marcherende myrer 
 

Krimi 
2017, Tellerup 

 
Kort resume: I Ørestadens nye sommerfuglecen-

ter gør to nattevagter et gruopvækkende fund, som 
sender Roland Triel og hans kollegaer på deres kar-

rierers mest bizarre drabssag. Eneste spor er en 
tatovering på offeret. 

 
Læs den fordi: Hvis denne krimi bare er halv så 

god som de tidligere, så er jeg glad. Dennis Jürgensen skriver krimier, 

der er så spændende og en smule makabre, at jeg næsten ikke tør læse 
dem. 

 
Noget der ligner: Denne krimi er den fjerde med Roland Triel som ho-

vedperson. Dennis Jürgensen krimier kan sammenlignes med krimier af 
norske Jo Nesbø. 
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Peter Adolphsen – Rynkekneppesygen 

 
Roman, 248 sider 

Gyldendal, 2017 
 

Kort resume: En virus fra det ydre rum rammer 
jorden og inficerer en ung københavnsk studine. 

Hun får en stærkt forhøjet sexlyst, men begynder 
samtidig at udvikle kraftige rynker. Virussen spre-

der sig hurtigt i københavnsområdet og alle smitte-
de må isoleres, men en gruppe af dem undgår at 

blive opdaget og danner en hemmelig sexkult! 
 

Læs den fordi: Det er en utrolig komisk, velskre-
vet og anderledes fortælling. Noget, der gør den til mere end blot en sjov 

roman er, at den bygger på et meget grundigt researchet videnskabeligt 

grundlag. Så komikken udspringer ikke alene af det absurde, men også 
af begivenheder, der sagtens kunne finde sted hvis forholdene var til det. 

 
Noget der ligner: Peter Adolphsen – År 9 efter loopet, Per Højholt – Au-

ricula, Kurt Vonnegut – Breakfast of Champions. 
 

Laust anbefaler 
Ida Holmegaard – Graceland 

 
Roman, 136 sider 

Rosinante, 2017 
 

Kort resume: I tre kapitler følger vi tre familiemed-
lemmer i dagene op til jul. Lillesøsteren Daisy kom-

mer tidligt hjem fra skole til et tomt hus. Moderen, 
som er skuespiller, skal hjem fra et teaterjob i Jyl-

land og storebror Theo er på vej gennem New York i 
taxa for at komme til lufthavnen. I tankerne krydses 

deres veje. 
 

Læs den fordi: Selvom den ydre handling ikke fyl-
der meget så er karakterernes indre liv til gengæld så rigt beskrevet, at 

det hele tiden myldrer frem med små historier. Det gør bogen ekstremt 

læseværdig. Jeg var hele vejen igennem imponeret over Holmegaards 
evne til at fremskrive en så detaljeret og realistisk tankeverden hos ho-

vedpersonerne. 
 

Noget der ligner: Helle Helle – Ned til hundene. 
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 Alain De Botton – Kærlighedens Gang 

 
Roman, 231 sider 

Tiderne Skifter, 2017 
 

Kort resume: Alain De Botton har sat sig for at skrive 
historien om et langt ægteskabs op- og nedture. Han 

synes nemlig, at vi i litteratur og film altid kun hører 
om den første store forelskelse, og aldrig om det lan-

ge, seje træk med at få et ægteskab til at fungere. 
Derfor har vi en tendens til at glemme, at et ægteskab 

aldrig er perfekt; der vil være uenigheder, dårlige peri-
oder og måske endda utroskab. I bogen følger vi derfor parret Kirsten og 

Rabih gennem tykt og tyndt. 
 

Læs den fordi: De Botton kommenterer undervejs i bogen skarpsindigt 

på ægteparrets situation, og han kommer med masser af fine råd til, 
hvordan man kommer godt igennem parforholdets uundgåelige kriser. 

Det er ikke nogen stor, litterær læseoplevelse, men De Botton skal have 
point for at fortælle en historie man sjældent hører om det uperfekte 

parforhold. 
 

Noget der ligner: Alain De Botton – Derfor kommer du til at gifte dig 
med den forkerte (Essay). 

Twin Peaks – The return (sæson 3) 

 
TV-serie, 18 afsnit. 

HBO Nordic 2017 
 

Kort resume: Præcis 25 år efter vi forlod billedet af 
specialagent Dale Cooper grinende ondskabsfuldt for-

an spejlet (formentlig besat af den djævelske Bob) 
vender David Lynch og Mark Frost tilbage med en 

fortsættelse af historien. Alle de løse ender man 
overhovedet kan komme i tanker om tages op igen, 

og stort set alle de gamle karakterer dukker op igen, 
samtidig med at der introduceres et hav af nye morsomme, vanvittige og 

uhyggelige figurer. 
 

Se den fordi: Nu har tv-serien efterhånden befundet sig i en guldalder i 

en del år, og derfor er det på tide at nogen kommer med et seriøst bud 
på, hvordan man kan løfte formatet til nye højder. Og det skal jeg love 

for, at Lynch og Frost gør her. Det er fuldstændig kompromisløst. Her er 
ikke taget hensyn til trivialiteter som seertal og letfordøjelighed. Til gen-

gæld tages seeren dybt seriøst idet der efterlades plads til, at man selv 
kan læse mening ind i den historie, der udspiller sig. 

 
Noget der ligner: David Lynch – Mulholland Drive. 
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Husker du? 
 

Jeppe Brixvold: Forbrydelse og fremgang 
 

Roman, 408 sider 
Gyldendal, 2010 

 
Kort resume: Jeg ser med stor glæde tilbage på denne 

geniale roman, hvor hovedpersonen ligesom morfer sig 
umærkeligt ind og ud af forskellige karakterer. Det ene 

øjeblik er han en morder i vor tids Paris, det næste er 
han (måske) soldaten fra H. C. Andersens Fyrtøjet, senere er vi inde i 

hovedet på Alexander den Store imens han udfører sine store militære 
felttog. 

 

Læs den fordi: Du gerne vil læse en meget særlig og original bog. Og 
fordi der ikke findes ret mange bøger som denne. At den så også er 

spændende og nærmest bevisthedsudvidende tilføjer kun til dens kvali-
tet. 

 
Noget der ligner: James Joyce – Ulysses, Homer – Odysseen. 

Den vil jeg læse 
 

Fjodor Dostojevskij: Dobbeltgængeren 
 

Roman, 209 sider 
Gyldendal, 2017 

 
Kort resume: Goljádkin er en forskræmt embedsmand 

med en beskeden stilling på et kontor i Sankt Peters-
borg. Hans intense fortælling om sit liv svinger mellem 

det realistiske og det fantastiske, for han er en spaltet 
person, som diskuterer med sin dobbeltgænger, der 

kan alt det, han egentlig gerne selv ville kunne. 
 

Læs den fordi: Dostojevski skuffer sjældent, og det lyder meget loven-

de at han i denne roman prøver kræfter med det fantastiske. 
 

Noget der ligner: Franz Kafka – Processen. Leo Tolstoj – Ivan Iljitjs 
død. 
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Åbne guidede fælleslæsninger 
på Hørsholm Bibliotek 

 
Denne vinter bliver der mulighed for at deltage i 
og afprøve et nyt, populært litteraturlæsnings-

koncept, når biblioteket tilbyder ’Shared Rea-
ding’ eller ’Guidet fælleslæsning’, som det også 
bliver kaldt. 
 

Guidet fælleslæsning, eller Shared Reading, er 
en læsegruppeform, som alle kan deltage i, og 
som ikke kræver nogen forberedelse. En læse-

gruppeleder udvælger og forbereder en kort 
tekst, som læses op i plenum, og herefter tales 
der i fællesskab om teksten – guidet af læse-

gruppelederen. Litteraturformidler v. Hørsholm 
Bibliotek, Signe Thomsen, vil fungere som læse-
gruppeleder ved fælleslæsningerne. 
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Vinterens guidede fælleslæsninger er åbne, dvs. 
man binder sig udelukkende til et arrangement 
ad gangen. Alle er velkomne, og der kræves in-

gen forkundskaber – andet end lysten til at dis-
kutere litteratur med andre litteraturinteresse-
rede. 

 
Tid: Onsdag den 13. december kl. 16.30-17.30 
& onsdag den 17. januar kl. 16.30-17.30.  

Sted: Caroline Mathilde  
Pris: Gratis – med tilmelding via bibliotekets 
hjemmeside. Begrænsede pladser! 
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 Line Kjeldsen Jensen - Hver dag starter 

det forfra : en slags graphic novel 
 

Tegneserie, 134 sider 
2017 + Forlaget Fredag 

 
Kort resume: Autofiktive hverdagsillustratio-

ner af livet på barsel. Med en teenager, et ble-
barn, en nyfødt, en mand på turne det meste af 

tiden og en fod, som hun ikke kan støtte på, 
har Line mere end nok at se til. 

 
Læs den fordi: Hvis du er gravid, lige har fået 

barn eller dit barn for længst er blevet teenager kan det anbefales at læ-
se denne sjove graphic novel som startede på Instagram, hvor Line po-

stede sine hverdagstegninger. Det er nu blevet til en trykt udgave med 

masser af ærlig snak om moderskab og hverdagen i en familie med tre 
børn og en musikerfar, der i perioder ikke er meget hjemme. Jeg garan-

terer grin undervejs! 
 

Noget der ligner: Signe Parkins - Signe Parkins & Drawings. 

Zenia Johnsen - Hjerneskælv 

 
Postkortroman, 110 sider 

2016 + Jensen & Dalgaard 
 

Kort resume: Selvbiografisk roman om eftervirknin-
gerne af forfatterens fald nedad en trappe. 

 
Læs den fordi: Zenia var engang bibliotekar ligesom 

mig, og hun elskede sit job, ligesom mig. Men så en 
dag faldt hun ned ad en trappe og slog sit hoved, og 

siden den dag har hendes liv ikke været det samme. 
Zenia er både en dygtig ordjonglør (med humor) og 

formår på fineste vis og i smuk harmoni med egne tegninger og billeder 
at vise, hvordan det har været at miste hukommelsen og dermed evnen 

til at leve et almindeligt liv. Hvordan det er, når man bare pludseligt og 

ofte bryder ud i gråd og ordene, der kommer ud af munden, slet ikke er 
dem, man troede det var. Jeg følger Zenia på instagram, det vil jeg også 

anbefale dig at gøre @musehjerte. 
 

Noget der ligner: Det er svært at finde noget som minder om, da vær-
ket er så unikt. En anden postkortroman jeg er ret glad for er Stine Spe-

dsbjerg - Kærestesorg : postkortdigte. 

Nina anbefaler 
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Nina Olsson - Bowls : 90 skåle fyldt med 

vegetarisk næring og nydelse. 
 

Kogebog, 192 sider 
Udgivet: 2017 + Lindhardt & Ringhof (se også: 

www.nourishatelier.com) 
 

Kort resume: Med inspiration hentet fra hele 
verden, er BOWLS fyldt med lækre, sunde op-

skrifter til alle dagens "alt-i-én-skål-måltider". 
Alle opskrifter er vegetariske – ofte også ve-

ganske og glutenfri. 
 

Læs den fordi: Det vælter ind med vegetar- 
veganer- og flexitarbøger på biblioteket for tiden, og de er næsten altid 

udlånt. Jeg er lige som flere og flere andre overbevist om, at en kødfri 

kost er sundere og bedre for din krop og samtidig mindskes overforbrug 
af naturens ressourcer. Jeg er stor tilhænger af mad i skåle, derfor er 

denne bog til stor inspiration og nydelse i mit hjem. Er du kødspiser kan 
du naturligvis nemt kombinere bogens retter med det også. 

 
Noget der ligner: Kirsten Skaarup - Supper & co. : sund med verdens 

bedste supper. 

Linea Høiby - Det de tænker : 50 fortællinger om 

kvindelighed. 
 

Tekst- og fotobog, 119 sider 
2017 + Byens Forlag 

 
Kort resume: Tekst- og fotobog som portrætterer 50 

almindelige kvinder set bagfra og giver et indblik i de-
res tanker om køn, kvindelighed og rolle i samfundet. 

 
Læs den fordi: Jeg blev fanget af forsiden og der-

næst titlen på bogen og snuppede den så straks med til gennemlæsning. 
En lang række af totalt forskellige kvinder i forskellige aldre er fotografe-

ret bagfra med bar ryg og et hvidt klæde om lænden. Hver især fortæller 
de personligt om deres forhold til det, at være kvinde, kvindelighed og 

kvinders rolle i samfundet. Først blev jeg lidt provokeret af nogle af dem, 

men så synes jeg alligevel, at det netop er det, der gør denne bog god; 
at vi alle er så forskellige med helt forskellige synsvinkler på det, at være 

kvinde. Én af kvinderne fortæller, at hun aldrig er blevet spurgt om hen-
des mening om emnet, og derfor heller aldrig før har ytret sig om det. 

Det gjorde indtryk på mig. 
 

Noget der ligner: KVINFO’s Dansk Kvindebiografisk Leksikon: http://
www.kvinfo.dk/side/170/  
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Den vil jeg læse 
 

Jytte Vikkelsøe - Derfor forelsker du dig aldrig i 
den forkerte : om hvorfor vejen til det liv, du 

længes efter, altid går igennem jeres mest fast-
låste konflikter. 

 
Fagbog, 236 sider. 

2017 + Gyldendal. 
 

Kort resume: Elsker du din kæreste, men er træt af 
evindelige konflikter? Lær at håndtere uoverensstem-

melserne og at bruge hinanden til at hele sår fra 
barndommen. 

 

Læs den fordi: En artikel i Zetland om netop denne bog og dens indhold 
fik mig til at reservere den med det samme. Tanken om, at den du forel-

sker dig i både løfter og krænker dig er interessant og samtidig provoke-
rende. Jytte Vikkelsøe taler om, at alle har et grundsår, og at man væl-

ger en partner, som sårer én på netop det sted. Hun mener, at der uden 
dette krænkende aspekt slet ikke er nogen forelskelse. Vi går både efter 

en person som giver os det, vi mangler men og også rammer os på de 
punkter, som er fulgt med os fra barndommen.  

 
Noget der ligner: Mattias Stølen Due – Pas på parforholdet : når kær-

ligheden er kommet for at blive. 

Husker du? 
 

Nanna Lundgaard Arbøl - 
@hverdagslinjer 

 
Instagramprofil 

 
Kort resume: Hverdagslinjer er hverda-

gen set fra fire synsvinkler; kaos, kaffe 
og kærlighed…og rødvin. Alt det, vi ikke 

kan leve uden. 
 

Læs den fordi: Jeg begyndte at følge 
@hverdagslinjer på Instagram, fordi jeg 

ledte efter et poetisk indspark i mit feed. 

I min søgning faldt jeg over denne fine 
profil som ugentligt ofte op til flere gange poster helt små sætninger med 

store følelser. Dette er ikke stor lyrik eller litteratur, det er bare lige det, 
der giver dig et smil en gang imellem, får dig til at tænke eller noget der 

rammer lige dér, hvor du er. Forfatteren har udgivet to bøger med digte 
om bl.a. hjertesorger, ensomhed og kærlighed. 

 
Noget der ligner: @hjernesorger, @renpoesi, @hjerteknas, @affektivt 
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Nanna Goul – Erle Perle 

 
Noveller, 158 sider 

Rosinante i 2017 
 

Kort resumé: Elleve fortællinger fyldt med menne-
sker, der forsvinder eller bevæger sig nye steder 

hen, virkeligheder, der forskubber sig og grænser, 
der opløses eller udviskes. 

 
Læs den fordi: Nanna Goul er et friskt pust på den 

danske forfatterhimmel. Og hendes seneste novelle-
samling er noget af det bedste inden for novellegen-

ren, jeg har læst i flere år på dansk. Det er pudsige 
fortællinger fra en umiddelbart genkendelig hverdag – som alligevel har 

et syret, uvirkeligt slør over sig. Goul skriver forrygende og let med en 

meget stærk sans for sproget og med et blink i øjenkrogen. 
 

Af samme forfatter: Privat skov (roman fra 2012) 

Signe anbefaler 

Chimamanda Ngozi Adichie – Brev til en nybagt 

forælder: et feministisk manifest i femten punk-
ter 

 
Faglitteratur (30.172), 94 sider 

Gyldendal i 2017 
 

Kort resumé: Feministisk manifest skrevet som et 
brev fra veninde til veninde med 15 bud på, hvordan 

veninden skal opdrage sin datter feministisk. Omdrej-
ningspunktet er ligeværd – piger skal opdrages til at 

være ligeværdige med drenge i alle livets forhold. 
 

Læs den fordi: Nogen vil måske stejle, når de læser undertitlen: ’et fe-
ministisk manifest …’ Det er synd. Bogen er nemlig ikke hverken et hård-

kogt eller et firkantet kampskrift for kvinders kamp (mod mænd) i ver-

den. Bogen er derimod fortaler for at se på mennesket frem for kønnet – 
og giver til den nysgerrige læser et unikt indblik i kvinders forhold og 

samfundene mere generelt i både Nigeria og Amerika, hvilket er interes-
sant – ikke mindst når man sammenligner forholdene med dem herhjem-

me. Læs bogen – den er kort – og bliv klogere på verden! 
 

Noget der ligner: Læs evt. Adichies forløber Vi burde alle være femini-
ster: essay (2014) 
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The handmaid’s tale 

 
Serie, indtil videre 1 sæson, 10 afsnit 

MGM Television, 2017 
 

Kort resumé: Fremtidsvision fortalt af en kvinde, der 
er ”tjenerinde” i et nyopstået regime. Hun har mistet 

alt i sit tidligere liv og lever nu som potentiel leveran-
dør af babyer til magthaverne i et dystopisk samfund. 

 
Se den fordi: Serien, som bl.a. kan ses på HBO Nor-

dic, men som nok kan forventes at blive udgivet på 
DVD også, bygger på Margaret Atwoods forrygende science fiction-roman 

Tjenerindens fortælling fra 1985. Bogen er netop genudgivet i en nyover-
sættelse og er, hvad man kan betegne en nyklassiker – men endnu 

brandaktuel. Serien er visuelt overlegen, hovedpersonen spilles overbe-

visende af Elisabeth Moss (kendt bl.a. fra Mad Men) – og jeg kan KUN 
anbefale alle at se den! Serien har i øvrigt vundet Emmy-prisen. Snup 

evt. bogen med fra biblioteket bagefter – også den er forrygende! 
 

Af samme forfatter (Margaret Atwood): Den spiselige kvinde (1969) 
og Fru Orakel (1976) 

Lone Aburas – Det er et jeg der taler 

(regnskabets time): agitprop 
 

Agitprop, 43 sider 
Gyldendal og Krabbesholms Højskole i 2017 

 
Kort resumé: En verbal opsang til Danmark i bred 

forstand, som tager udgangspunkt i forfatterens 
egen opvækst. 

 
Læs den fordi: Jeg har længe efterspurgt ny dansk 

litteratur, der vil noget og tør noget. Og det gør 
Aburas! Med udgangspunkt i egne erfaringer som 

barn af en egyptisk far og en dansk mor går Aburas i kødet på det dan-
ske samfund og ind i dialogen om flygtningestrømmen, socialt udsatte, 

politik og det at blande sig, bruge sin stemme og gøre (eller ikke at gø-

re) noget for samfundets indretning – og selv om man måske ikke er 
enig, får man stadig et skub, som giver stof til eftertanke. Bogen har 

desuden meget fine illustrationer. 
 

Noget der ligner: Uden at være det samme minder energien i bogen 
om Yahya Hassans digtsamling fra 2013 og Caspar Erics digtsamlinger. 
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Den vil jeg læse 
 

Albertine Sarrazin – Astragal 
 

Roman, 190 sider 
People’s Press, 2017 (opr. fra 1965) 

 
Kort resumé: Selvbiografisk roman om den unge 

pige Anne, der er på flugt fra fængsel. Under flug-
ten brækker hun anklen. Heldigvis bliver hun sam-

let op af Julien, og han skjuler hende fra politiet. 
Allerede fra første færd ved hun, at de hører sam-

men. 
 

Læs den fordi: Denne bog fik jeg for nyligt omtalt af en god kollega, 

som anbefalede den varmt. En god og særegen bog. Jeg har en ting for 
franske forfatterskaber. Og jeg glæder mig til denne læseoplevelse. Det 

selvbiografiske islæt kender vi jo også fra en lang række andre forfatter-
skaber – heriblandt landsmanden, forfatteren Delphine de Vigan, som 

bragede igennem herhjemme med bogen Alt må vige for natten i 2013. 
Forfatteren Sarrazin døde efter et hårdt og kort liv – kun 30 år gammel. 

Astragal blev filmatiseret i 2015. 
 

Af samme forfatter: Tværspor (1967) 

Husker du? 
 

Asta Olivia Nordenhof – Det nemme og det en-
somme 

 
Digte, 55 sider 

Basilisk, 2013 
 

Kort resumé: Digte oplyst af emhætter, nattens 
stjerner og tv. Ord fra en plaget ugidelig pige med 

livet i bagagen. 
 

Læs den fordi: Selvom bogen er en samling af en-
keltstående digte, er det samtidig en samlet fortælling om en på samme 

tid stærk og skrøbelig ung kvinde. Bogen giver et unikt og tilsyneladende 

ærligt indblik i et ungt menneskes liv – et menneske, som endnu ikke 
har fundet sig til rette i verden, og som bl.a. tumler med sit eget forvir-

rede og tilsyneladende skrøbelige sind og en fars omtumlede og socialt 
belastede fortid. Bogen er rørende i sin hudløshed. 

 
Noget der ligner: Digtsamlingen Knæk af Mikael Josephsen (XXX) 
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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 nemt og 
hurtigt 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. 

 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. 

 10% hos Villa Verdi blomster i Hovedgaden. 

 

 

Desuden får du 
 Et Biblioteksklubkort med personligt medlemsnummer. 

 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 Hørs-

holm Bibliotek i den betjente åbningstid. Du får udleveret 

dit medlemskort ved personligt fremmøde på biblioteket. 
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