
  

 



2 

 

Billetsalg 

Billetter kan købes online via bibliotekets 
hjemmeside biblioteket.horsholm.dk 

Åbent 

Mandag - søndag 

 

Betjening 

Mandag - fredag  

Lørdag 

 
 

Dage hvor biblioteket er åbent uden 

betjening: 

Påskelørdag, 1. maj, Grundlovsdag,  

Juleaftensdag, Nytårsaftensdag samt  

alle officielle helligdage. 

 

kl. 8-23 

 

 

kl. 11-18 

kl. 10-14 

Kontakt 

Bibliotekstorvet 1 

2970 Hørsholm 

Telefon 4849 5750 

horsbib@horsholm.dk 

 

Links til mere viden: 

www.biblioteket.horsholm.dk 

www.facebook.com/horsholmbibliotek 
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Kære låner, 

 

Du står lige nu med et væld af inspiration i dine 

hænder! 

 

Vi 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 os på biblioteket 

 

 

Emilie, Lars, Nina,  

Signe og Tina 
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 Hvem er vi? 

Lars er assistent, og du vil bl.a. kunne finde ham i 

Servicebaren. Lars læser mest faglitteratur og 

spændingsbøger. Specielt fagbøger om 

besættelsestiden og romaner om mafiaen og Kennedy-

mordet er et hit.  

 

Bedste læseoplevelse: 

Af favoritter må nævnes Bo Lidegaards Kampen om 

Danmark, Danmark besat og alle bøger af Hans 

Kirchhoff. Også Thomas Ladegaards Mordet på JFK 40 

år efter er en favorit. Af skønlitterære forfattere er 

James Ellroy og Harlan Coben favoritter.   

Emilie er cand.mag. i dansk og medievidenskab og 

arbejder med kulturformidling i voksenafdelingen. Hun 

læser bredt, lytter til dokumentariske podcasts og er 

helt vild med film, gerne dem der er fortællemæssigt 

nytænkende og udfordrende. Hun er velbevandret i 

Filmstribens udvalg og anbefaler gerne en seværdig 

film. 

 

Bedste læseoplevelse: Jeg er glad for Siri Hustvedts 

indsigtsfulde essays, som handler om alt fra kunst og 

filosofi til neurovidenskab og psykologi. Men også Sara 

Stridsbergs hvirvlende fiktion Drømmefaktultetet om 

Valerie Solanas, kvinden der skød Andy Warhol, var en 

vild og fed læseoplevelse. 

Emilie 

Lars 
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Tina læser et bredt spektrum af genrer og gerne 

historiebøger – både faglitteratur og romaner – så hun 

kan fordybe sig i et historisk univers. Tina kan du 

finde både i voksen– og børneudlånet samt i 

Servicebaren hvor hun ofte hjælper til. 

 

Bedste læseoplevelse: Jørn Riels skrøner fra 

Grønland, der på fængslende vis skildrer alle de 

løjerlige situationer som de kære særlinge – 

fangstmændene i Grønland – oplever. Tina 

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 arrangementer. 

 

Bedste læseoplevelse: Jeg kan umuligt pege på en 

enkelt læseoplevelse! Men skal noget fremhæves, 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. 
Signe 

Nina er voksenbibliotekar men føler sig også hjemme i 

børneudlånet. Hun læser meget forskelligt 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 som nok også er den bog, jeg har læst 

flest gange, Svøm med dem som drukner af Lars 

Mytting, og His Golden Materials serien af Philip 

Pullman. 

Nina 
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Emilie anbefaler 

Tine Høeg - Tour de Chambre  
 

Roman, 322 sider  

Gutkind, 2020 
 

Kort resumé: Kortprosaroman om venskab, forelskelse, 

sorg og død - og om begæret efter at skrive og skabe. 

 
Læs den fordi: Bogen er en velskrevet og hurtigt læst 

(dermed ikke sagt at den er letfordøjelig) roman, der 

følsomt, morsomt og præcist rammer ned i 20’ernes og 

30’ernes erfaringsverden og flot fletter fortid og nutid sammen. 

 
Noget der ligner: Tine Høeg - Nye rejsende, 2017.  

Tour de Chambre opsættes også som teater på Det Kgl. Teater i 2021 og vil kunne 

opleves i Trommen til efteråret. 

Olga Ravn - Mit arbejde 
 

Roman, 429 sider 

Gyldendal, 2020 
 

Kort resumé: Anna har netop født sit første barn og bor i 

Stockholm med sin kæreste Aksel. Men hvor bliver lykken af? 

En gribende fortælling om fødselsdepression og skabertrang i 

en genreblanding af både prosa, digte og breve. For læsere 

af kontemporær litteratur og den nye "mor-litteratur"   

 
Læs den fordi: Ravn skriver med en rå, ærlig og modig 

stemme i dette enorme værk, som formår at omfavne en bred pallette af 

erfaringsstof, der vedrører det konkrete og ”almene” moderskab. De forskellige 

teksttyper, som formen udgør, spejler på fornemmeste vis de forskellige sider af 

moderskabet og de følelser, fortælleren har.  

 
Noget der ligner: Rachel Cusk - Et Livsværk, 2021. Udstillingen ’Mor!’ på 

Louisiana. 
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Alice Phoebe Lou - Glow 
 

Indiepop, 45 min.  

2021 
 

Kort resumé: Fjerde album fra den 27-årige 

sydafrikanske singer-songwriter Alice Phoebe Lou. 

Et meget personligt album, hvis tekster kredser om 

erfaret kærlighed i mange afskygninger.             Fotocredit: wikicommon 

 
Lyt til den fordi: Alice Phoebe Lou bliver kaldt for et af indiepoppens mest 

lovende navne. Og det med god grund. Hendes musik lyder frisk samtidig med, 

at den peger klart tilbage på genrer som blues og folk. På Glow bliver hendes 

unikke lidt skramlede lyd og betagende stemme tilført stjernestøv og popmagi. 

Der er fyret godt op for tremolo-effekten på guitaren på enkelte numre, og 

bassen har fået en fremtrædende plads i lydbilledet - lækkert.  

 
Noget der ligner: Angel Olsens musik. 

 

Joe Brainard - Jeg kan huske 
 

Roman, 184 sider  

Forlaget Basilisk, 2020 
 

Kort resumé: Eksperimenterende bog, hvor alle sætninger 

indledes med "Jeg kan huske" efterfulgt af forfatterens 

personlige anekdoter om sin barndom og opvækst i 

Oklahoma, om venskab, idoler og kunstnerdrømme i New 

York, om poesi, mad, genstande, (homo)seksualitet og 

meget mere. 

 
Læs den fordi: Kunstneren og forfatteren Joe Brainards erindringsværk var pga. 

sin særegne struktur en litterær nyskabelse, da det udkom for første gang i 1975. 

Sidenhen er bogen blevet en moderne klassiker og inspirationskilde til litteratur, 

film, skriveøvelser på forfatterskoler m.m. Den er sjov, gribende, ærlig, sanselig, 

genkendelig - og så sætter den gang i læserens egen tankestrøm ad mindernes 

allé. Bogens utroligt fine blomsterprydede omslag er et værk (’Blossom’, 1977) af 

Brainard selv. 

 
Noget der ligner: Peter Adolphsen - Jeg kan ikke huske, 2018. Edouard Levé - 

Selvportræt, 2015. Georges Perec - I remember, 2020. 
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Jeg glæder mig til 
 

Jonas Poher Rasmussen - Flugt 
 

Animeret dokumentarfilm, 90 min. 

Dansk biografpremiere 17. juni 2021 
 

Kort resumé: Den danske akademiker, Amin, 

der er 36 år, veluddannet og succesfuld i sit 

karrierejob, konfronteres med sin fortid som dreng i et borgerkrigsplaget 

Afghanistan og som 11-årig ensom flygtning på vej mod Danmark.  

 
Se den fordi: Animeret dokumentar er en interessant genre, fordi den peger på, 

at virkeligheden er subjektiv og at dokumentar altid er en konstruktion samtidig 

med, at den kan fortælle noget meget sandt. Filmen var udtaget til Cannes Film 

Festival 2020 og fik verdenspremiere på Sundance Film Festival 2021, hvor den 

vandt prisen for "Bedste Internationale Dokumentar", så jeg er spændt på at se, 

hvad den kan. 

  
Noget der ligner: Ari Folman - Waltz with Bashir, 2008.  

Læg mærke til 
 

Michael Haneke - Amour 
 

Drama, 2t og 2 min. 

2012 
 

Kort resumé: Anna og Georges, der er i firserne, lever et 

stilfærdigt liv i tæt samhørighed. Da Anna får et slagtilfælde 

og gradvist bliver dårligere, passer Georges hende, men 

kampen for at opretholde et værdigt liv tærer på kræfterne. 

 
Se den fordi: Man bør unde sig selv at se alle film af den østrigske mester-

instruktør, Michael Haneke. De er tankevækkende og ofte urovækkende i deres 

undersøgelser af det menneskelige mørke, og så skorter filmene ikke på store 

filmkunstneriske kvaliteter. Jeg fremhæver her Amour, der er et utroligt smukt 

kammerspil om kærlighed, respekt og afsked.  

 
Noget der ligner: Hele fem af Hanekes film kan ses gratis på Filmstriben, nemlig 

Kode ukendt, Pianisten, Det hvide bånd, Amour og Happy End. 
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Roman Polanski - Officer og spion 
 

Historisk drama, 2t 6 min. 

2020 
 

Kort resumé: Dreyfus-affæren, 1895. En fransk officer 

idømmes livsvarigt fængsel for at have spioneret for 

Tyskland. Men er han i virkeligheden uskyldig?  

 
Se den fordi: Filmen, der er baseret på virkelige 

hændelser, er et virkelig vellykket historisk drama om ære 

og moral. Den er medrivende og fyldt med spænding. Og så 

er den historiske periode gengivet virkelig godt. Roman Polanski har flere gode 

film bag sig, men denne er en af hans bedste.  

Filmen kan lånes på biblioteket eller ses på filmstriben.dk. 

 
Noget der ligner: Filmen er baseret på Robert Harris’ bog An officer and a spy, 

2013, der desværre ikke er oversat til dansk endnu.  

Roman Polanskis andre film kan også anbefales f.eks. Pianisten, Rosemary’s baby 

og Chinatown. 

Nicolas Bedos - La belle époque 
 

Komedie-drama, 1t og 55 min. 

2020 
 

Kort resumé: Den midaldrende, lidt livstrætte Victor, får 

sit liv vendt på hovedet den dag, Antoine, en succesrig 

iværksætter, tilbyder ham en unik form for underholdning. 

Antoines firma giver sine kunder mulighed for at dykke 

tilbage i en tidsperiode efter eget valg. Victor beslutter at 

genoplive den mest mindeværdige uge i sit liv, 40 år 

tidligere, da han mødte sit livs kærlighed.  

 
Se den fordi: Det er et morsomt, skævt og livsbekræftende komedie-drama med 

gode og garvede franske skuespillere. Jeg er specielt glad for hovedrolleinde-

haveren Daniel Auteuil. Filmen er både underholdende og tankevækkende. Og så 

rummer den masser af fransk 70’er charme. Det er en film for alle, der holder af 

franske feel-good film. 

La Belle Epoque er både at finde på biblioteket og på filmstriben.dk. 

Lars anbefaler 
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 Niels Krause-Kjær - Fandens forår 
 

Spændingsroman, 298 sider 

Lindhardt og Ringhof, 2020  
 

Kort resumé: Journalisten Ulrik Torp er karrieremæssigt 

kørt ud på et sidespor. Men så får han nys om en skandale, 

der har potentiale til at ændre det politiske landskab 

voldsomt. Det er dog ikke uden risiko for hans privatliv og 

journalistiske integritet.  

 
Læs den fordi: Det er en højaktuel og spændende politisk 

roman, der byder på hemmeligheder, mystiske dødsfald og 

politiske magtkampe. Den er velskrevet og virkelig svær at lægge fra sig igen. 

Sproget bærer dog lidt præg af, at forfatteren er mere journalist end forfatter. 

 

Fandens forår er 3. bind i serien om journalisten Ulrik Torp, men de kan sagtens 

læses uafhængigt af hinanden. 

 
Noget der ligner: Niels Krause-Kjærs andre spændingsromaner; Kongekabale, 

2000 (der også er filmatiseret) samt Mørkeland, 2019.   

Steffen Jacobsen - De stumme piger 
 

Krimi, 284 sider 

Lindhardt og Ringhof, 2020  
 

Kort resumé: Efterforskeren Tanya Nielsen skal opklare 

mordet på voldtægtsforbryderen Gordon Nimb. Det står 

hurtigt klart, at mange har et motiv til at myrde Nimb. Snart 

viser det sig, at Tanya må være forsigtig, for hvem kan hun 

stole på?  

 
Læs den fordi: Steffen Jacobsen har skrevet rigtig mange 

gode krimier, og denne er ingen undtagelse. De stumme piger er hårrejsende og 

nervepirrende læsning.   

 

De stumme piger er en selvstændig fortsættelse i serien om Tanya Nielsen og 

Jakob Nordsted, hvor første bind hedder Proxy. 

 
Noget der ligner: Steffen Jacobsens andre krimier samt Jakob Melanders 

krimiserie om Lars Winkler (første bog i serien hedder Øjesten, 2018).  
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Læg mærke til 
 

Ernest Hemingway - Hvem ringer klokkerne for 
 

Roman, 692 sider 

Nyudgivelse 2016 af Lindhardt og Ringhof 
 

Kort resumé: Robert Jordan, en amerikansk frivillig, 

sendes under den spanske borgerkrig ud på en mission for 

at sprænge et brohoved i luften. Her kommer han i kontakt 

med den lokale guerillagruppe og forelsker sig i den 

spanske kvinde Maria  

 
Læs den fordi: Man skal unde sig selv at læse eller genlæse dette ikoniske 

storværk. For selvom det er lidt af en murstensroman, så formår Hemingway 

med sin raffinerede skrivestil, at gøre historien så levende og spændende, at man 

har svært ved at lægge den fra sig igen.  
 
Noget der ligner: Hemingway har skrevet mange gode bøger. Jeg vil her 

fremhæve Den gamle mand og havet, som netop i år er kommet i en ny-

udgivelse fra Lindhardt og Ringhof. 

Hvem ringer klokkerne for blev filmatiseret i 1943 og har Gary Cooper og Ingrid 

Bergman i hovedrollerne.  

Lars Hovbakke Sørensen - Europas historie: fra 

oldtiden til i dag 
 

Fagbog (90), 462 sider  

Gyldendal, 2020 
 

Kort resumé: Fortællingen om hvad der har præget og 

formet Europas udvikling og historie fra ca. 400 f. Kr. til i 

dag. 

 
Læs den fordi: I bogen giver historiker Lars Hovbakke 

Sørensen en god indføring i Europas historie med særlig 

vægt på den politiske historie. Fokus er på Europa i et globalt perspektiv, og 

hvordan de andre verdensdele har præget og formet Europas udvikling. Lars 

Hovbakke Sørensen giver en forfriskende nøgtern beskrivelse uden at moralisere 

over tidligere tiders fortrædeligheder.  

 
Noget der ligner: Thorkil Smitt og Henrik Bonne Larsen - En europæisk 

verdenshistorie, 2019. 

Lars Hovbakke Sørensen har desuden skrevet en bog om Danmarks historie med 

Europa som med- og modspiller: En europæisk danmarkshistorie - fra oldtiden til 

i dag, 2014. 

https://netpunkt.dk/search/work?search_block_form=47642426&page_id=danbib-search&objectFormat=netpunkt_full
https://netpunkt.dk/search/work?search_block_form=47642426&page_id=danbib-search&objectFormat=netpunkt_full
https://netpunkt.dk/search/work?search_block_form=50936201&page_id=danbib-search&objectFormat=netpunkt_full
https://netpunkt.dk/search/work?search_block_form=50936201&page_id=danbib-search&objectFormat=netpunkt_full
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 Erlend Loe - Helvede 
 

Roman, 136 sider 

Gyldendal, 2020 
 

Kort resumé: Kvinden Rakel er ved at gå helt ned med 

flaget, efter hendes mand har fundet en anden og yngre 

kvinde. Men en dag finder hun vejen til Helvede i sin have 

og her møder hun selveste Satan. De forelsker sig i 

hinanden men hvordan skal det kunne gå? 

 
Læs den fordi: Hvis du er til de lidt absurde men helt klart 

sjove historier, så er dette bogen for dig. I denne korte roman kan ”turister” 

komme til helvede og se, hvad der venter dem, hvis de ikke opfører sig ordentligt. 

Rakel og selveste Satan forelsker sig i hinanden, og mørkets fyrste er ikke, hvad 

man ellers har forestillet sig. Men kan Rakel leve med alt det, som Satan bringer 

ind i forholdet og hvordan forholder hans søster, Gud, sig til det hele? Hurtigt læst 

roman og jeg kan næsten garantere, at du spærrer øjnene op og griner højlydt op 

til flere gange. 

 
Noget der ligner: A. Silvestri – Et satans arbejde, 2019. Morten Leth Jacobsen – 

I helvede flyder en flod, 2015. 

Nina anbefaler 

Inger Christine Løwe - Cherry 
 

Roman, 126 sider 

Arkiv for detaljer, 2020 
 

Kort resumé: Kort roman om at være ung, intimitet og 

venskaber. For dem, der holder af romaner om relationer og 

grænserne imellem venskaber. 

 
Læs den fordi: Cherry er Inger Christine Løwes debut-

roman og hun gør det rigtig godt. Den handler om Clara som 

er fortælleren. Hun er i 20’erne, studerer lingvistik og bor 

sammen med sin veninde i en lejlighed i København. Hun møder til en fest den frie 

Karen som river hende ud af hendes vante baner ift. bl.a. sex og intimitet. Bogen 

er skrevet i et sprog man lige skal vænne sig til, men jeg synes, at det fungerer 

rigtig godt. Det bliver spændende at se, hvordan Løwes forfatterskab udvikler sig.  

 
Noget der ligner: Tine Høegh - Tour de chambre, 2020. 
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Psykiatrifonden - Godt at vide om angst 
 

Fagbog (61.644), 76 sider 

Psykiatrifonden, 2019 
 

Kort resumé: Angst er en almindelig, naturlig følelse, men 

også en sygdomsbetegnelse. Denne lille overskuelige og 

letlæste introduktion til angst og angstrelaterede lidelser 

henvender sig til dig, der har angst eller kender en med 

angst, privat eller arbejdsmæssigt. 

 
Læs den fordi: Angst er de sidste år blevet et ord vi hører om i nyhederne på 

lige fod med depression og stress. Måske er du i tvivl, om du selv har angst eller 

måske er det dit barn, din ven eller partner som du er bekymret for. Bogen her 

er en del af serien Godt at vide om og giver læseren en hurtig indgang til emnet 

så man kan danne sig et overblik over, hvad det vil sige at have angst eller 

angstrelaterede lidelser.  

 
Noget der ligner: Signe Amtoft - Noter om angst, 2019. Bjarne Lellek - Ret din 

angst mod månen, 2020. Mathilde Hannemann - Jeg elsker dig - altid: også når 

du er bange, 2017. 

Linn Skåber - Til de voksne 
 

Noveller, 286 sider 

People’s Press, 2021 
 

Kort resumé: Hvordan er det at være voksen? Lige der 

mellem ungdommen og alderdommen. Det kommer denne 

samling af fortællinger, præsenteret som monologer, med 

nogle af svarene på. Til dem med interesse i ny nordisk 

litteratur og mere specifikt til dem, der gerne vil have et 

indblik i, hvad det vil sige at være voksen - på godt og 

ondt. 

 
Læs den fordi: Jeg befinder mig selv lige dér hvor denne bog rammer – i den 

del af livet, hvor man er voksen. Ikke længere ung og ikke endnu gammel. Linn 

Skåbers noveller handler om kærlighed, begær, alderdom og om alt det grimme 

og smukke som findes midt i livet. Hun skriver følsomt og smukt med forståelse 

for mennesker og deres følelser. Bogen løftes af kunstner Lisa Aisatos smukke 

illustrationer som mange kender fra både børne- og voksenudgivelser. 

 
Noget der ligner: Lisa Aisato – Livet illustreret, 2020. Linn Skåber – Til 

ungdommen, 2020. 
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 Stateless 
 

Miniserie, 6 afsnit 

Netflix, 2020 
 

Kort resumé: Serien handler om fire fremmede i et 

tilbageholdelsescenter for immigranter i Australiens ørken. 

Det er en stewardesse som er på flugt fra en forstadskult, en 

afghaner på flugt fra forfølgelse, en ung australsk far på flugt 

fra et intetsigende job og en bureaukrat fanget i en national 

skandale. Da deres liv krydser hinanden bliver de mentalt 

presset til det yderste, men alligevel skabes der 

usandsynlige og dybtgående forbindelser mellem dem. (Oversat fra Wikipedia) 

 
Se den fordi: Serien tager et super aktuelt emne op omkring immigration og 

hvad der sker med mennesker på flugt og ikke mindst tabet af identitet på flere 

niveauer. En gribende serie skabt af bl.a. skuespiller Cate Blanchett med strålende 

skuespilpræstationer. 

 
Noget der ligner: Babel, 2006. 

Marie Aubert - Må jeg komme med dig hjem 
 

Noveller, 135 sider. 

Lindhardt og Ringhof, 2020 
 

Kort resumé: Noveller om hverdagslivets store følelser og 

forandringer. 

 
Læs den fordi: Jeg holder meget af at læse historier, hvor 

alt ikke afsløres for læseren. Hvor man overlades til at 

spekulere på, hvad der mon stikker bag og hvor slutningen 

får en til at tænkte på, hvordan det vil gå personerne 

herefter. Marie Aubert mestrer denne skrivestil.  

 
Noget det ligner: Marie Aubert - Voksne mennesker, 2020. Helle Helle - Biler og 

dyr, 2020. 
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Jeg glæder mig til 
 

Leonora Christina Skov – Hvis vi ikke taler om det 
 

Roman, 362 sider 

Politiken, 2021 
 

Kort resumé: Leonora Christina Skovs biografiske roman om 

at skabe sig selv som forfatter med en bagage af skyld og 

skam og en svidende uønsket intimitet fra en forlægger. Til 

de mange læsere af hendes første auto-fiktive roman og til 

læsere af romaner om dysfunktionelle familier. 
 

Læs den fordi: Måske er den indlysende for rigtig mange af vores lånere som en 

must-read dette år. Ikke desto mindre er det en af de bøger, jeg vitterligt glæder 

mig til at læse. Leonora Christina Skov er en hudløst ærlig forfatter som har den 

egenskab, at hun kan huske stort set alle detaljer fra sin barndom og ungdom. 

Det gør, at hendes erindringsromaner er enormt detaljerede og samtidig meget 

indlevende.  
 

Noget der ligner: Leonora Christina Skov - Den der lever stille, 2018. Sissel 

Bergfjord - Sortedam, 2012. Kirsten Thorup - Erindring om kærligheden, 2016.  

Læg mærke til 
 

Maria Sveland, Katarina Wennstam - Happy, Happy:  

en skilsmissebog 
 

Fagbog (30.1752), 166 sider. 

People’s Press, 2012. 
 

Kort resumé: En række svenske kvinder fortæller om deres 

egne skilsmisseforløb og navnlig de tanker og følelser, der 

opstod i den forbindelse. 
 

Læs den fordi: Om du overvejer det, er midt i den eller for længst har overstået 

din skilsmisse, vil denne bog give dig stof til eftertanke, give dig håb i en måske 

forfærdelig tid og forhåbentlig give dig en smule styrke til at rejse dig igen. Lyset 

venter på den anden side for langt de fleste skilsmisseramte mennesker. Nogle 

gange tager det længere tid end man kunne have håbet, og derfor er bøger som 

denne guld værd til de sene aftentimer uden søvn. 
 

Noget der ligner: Faktisk ser det ikke ud til, at der findes andre bøger som 

denne, der griber emnet skilsmisse an på samme måde. Derfor tænker jeg, det 

er vigtigt, den bliver fremhævet, da man om noget har brug for at høre 

opløftende, stærke fortællinger fra virkeligheden, når man sidder i skilsmisse-

sumpen. Maria Sveland har desuden skrevet romanen Bitterfissen, som også har 

ægteskab og kvindeliv som emner. 
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Guidede fælleslæsninger 

på biblioteket 

 
 

Smag på litteraturen i godt selskab med andre, når vi 

endnu en gang byder på guidede fælleslæsninger. 

 

Guidet fælleslæsning, eller Shared Reading, er en 

læsegruppeform, som alle kan deltage i, og som ikke 

kræver nogen forberedelse eller forudsætninger.  

 
 

En læsegruppeleder udvælger 

og forbereder en kort tekst, 

som læses op, og herefter 

tales der i fællesskab om 

teksten – guidet af 

læsegruppelederen. 

 

Teksterne vil være forskellige 

hver gang og vil bestå af en 

perlerække af gode noveller 

og udvalgte digte.  
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De guidede fælleslæsninger er åbne, dvs. man binder 

sig udelukkende til ét arrangement ad gangen, men 

man er naturligvis meget velkommen til at deltage i 

alle fælleslæsningerne.  

 

Alle er velkomne, og der kræves ingen forkundskaber 

– andet end lysten til at bruge ca. én time i selskab 

med andre og litteraturen. 

 

Det er gratis at deltage, men det kræver gratisbillet, 

som er tilgængelig på bibliotekets hjemmeside.  

 
Se alle datoer og tidspunkter på bibliotekets 

hjemmesider. 
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Dorthe Nors og Henrik Saxgren - En linje i verden 
 

Fagbog (46.4), 300 sider 

Gads forlag, 2021 
 

Kort resumé: Nyd en tur langs Vestkystlinjen med bidrag 

fra en af landets bedste fotografer og en af de mest 

markante forfatterstemmer herhjemme. Fra Holland til 

Skagen med smukke og lidt skæve fotos, der matcher de 

litterære og billedskabende essays. 

 
Læs den fordi: Det er en helt utrolig smuk bog – billederne 

er fuldstændig fantastiske og stemningsmættede og spiller SÅ godt sammen med 

Nors litterære essays. Fotografierne kunne sagtens stå alene, men tekster og ord 

supplerer hinanden på særlig vis, så både tekster og fotografier opleves stærkere 

end hver for sig. Hvis man ikke er så heldig at skulle til Vestkysten inden for den 

nærmeste tid, kan jeg kun anbefale en smuttur via denne bog. 

Kristina Stoltz - Paradis først 
 

Roman, 169 sider 

Gutkind, 2020 
 

Kort resumé: Udfordrende og smukt skrevet fortælling om 

det stormfulde kærlighedsforhold mellem danske Kristina og 

afroamerikanske Marlon. Da Kristina rejser til USA for at 

besøge Marlon tyve år efter deres forhold sluttede, får det 

minderne om deres forhold til at pible frem. 

 
Læs den fordi: Romanen handler om erindring – hvad 

husker man og på hvilken måde? Og hvordan husker man et andet menneske? 

Romanen undersøger, hvordan minder vækkes til live, og hvordan de med tiden 

kan ændre den forestilling, man har, i takt med at nye erindringer kommer op til 

overfladen – og på den måde kan sågar ’virkeligheden’ måske ændre sig. 

Romanen er virkelig fin i sit sprog og form – sine steder næsten poetisk. Den 

interessante form spejler bogens tematikker – og hvis der er noget, jeg virkelig 

sætter pris på, så er det, når form og indhold komplimenterer hinanden. 

 

Signe anbefaler 
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Morten Brink Iwersen - Hitlers danmarksbilleder 
 

Fagbog (96.71), 224 sider 

Gyldendal, 2020 
 

Kort resumé: Følg med på en billedrejse gennem Danmark 

under besættelsen, når denne bog går i fod-sporene på 

Hitlers fotograf Walter Frentz, der besøgte Danmark i 1943. 

Her fortælles historien om de skæbnesvangre måneder, der 

ledte op til Augustoprøret. 

 
Læs den fordi: Som sønderjyde opflasket med historier 

om både krigen i 1864, genforeningen i 1920, 1. og 2. verdenskrig, er jeg ikke 

den ivrigste læser af litteratur om krig eller besættelsestiden, men denne 

udgivelse fangede alligevel min opmærksomhed. Som historisk dokument er den 

fuldstændig fantastisk – og billederne som illustration og baggrund for at berette 

om besættelsen af Danmark er meget fængende. Jeg kan kun anbefale alle at 

blive klogere på 2. verdenskrig i et dansk perspektiv via denne bog. 

Haruki Murakami - Første person ental 
 

Novellesamling, 186 sider 

Klim, 2021 
 

Kort resumé: Ni noveller fortalt i første person ental. Om 

alt fra ungdom, baseball, jazz og aber. I spændingsfeltet 

mellem biografi og fiktion. 

 
Læs den fordi: Murakami er en enestående forfatter og 

har en helt særegen stil bl.a. i kraft af sin tydelige 

sammenfletning af amerikansk og japansk kultur. I novellesamlingen er der i 

flere af novellerne en sammenblanding af virkelighed og fiktion, som skaber et 

næsten drømme- eller mareridtsagtigt lag i historierne. Overordnet kan man sige, 

at flere af historierne cirkler omkring det at forstå verden eller det at forstå sig 

selv i forhold til verden – et klassisk, men altid vedkommende tema i litteraturen. 
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Jeg glæder mig til 
 

Ottessa Moshfegh - Mit år med ro og hvile 
 

Roman, 256 sider 

Rosinante, 2020 
 

Kort resumé: Hun har alt - udseendet, pengene, den lækre 

lejlighed på Manhattan, men er alligevel lidenskabsforladt, 

angst og ulykkelig. Er et år i kemisk dvaletilstand vejen ud? 

 
Læs den fordi: Jeg har læst anmeldelser af bogen, som har 

været overvejende helt fantastiske, hvilket er et godt pejlemærke, hvis man ikke i 

forvejen kender en forfatter. Derudover har jeg som mange en lille smule 

udlængsel, fordi corona har gjort rejser besværlige, hvis ikke umulige. 

Litteraturen – og denne roman – giver mulighed for at rejse ud i verden uden at 

skulle flytte sig fra lænestolen – luksus. 

Læg mærke til 
 

Sayaka Murata - Døgnkioskmennesket 
 

Roman, 149 sider 

Grif, 2019 
 

Kort resumé: Keiko arbejder i en døgnkiosk og nyder sit 

rutineprægede liv, hvor hun trods sin anderledeshed passer 

ind. Desværre forventer folk omkring hende, at hun finder 

en mand, så hun laver en aftale med den arrogante og 

utilpassede Shiraha. 

 
Læs den fordi: Bogen giver et rigtig fint indblik i det japanske samfund, og som 

læser får man en god fornemmelse af, hvor anderledes det japanske samfund er 

bygget op i forhold til f.eks. det danske – og hvor anderledes de spilleregler, et 

samfund bygger på, kan være. Romanen stiller indirekte spørgsmål ved, hvad 

identitet er, hvordan den opstår – og individets frie valg og muligheder i forhold til 

fællesskabets rammer. For hvad bør vægtes højest? Individets ret og frihed eller 

fællesskabets behov og regler? 
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Laura Ringo - Fødedygtig 
 

Roman, 218 sider 

Gyldendal, 2020 
 

Kort resumé: Liv er folkeskolelærer og bor med sin 

skrukke kæreste Dan, men hun ved slet ikke, om børn er 

noget for hende. En folkeskoleroman om vold, ustyrlige 

børn, magtesløse lærere og talrige dårlige beslutninger. 

 
Læs den fordi: Fødedygtig handler om 29-årige Liv, som 

forsøger at navigere i voksenlivet, hvor hun både bakser 

med parforholdet og sit job som folkeskolelærer. Og selvom Liv træffer nogle 

valg, man måske ikke selv havde, så er det let at relatere til den magtesløshed, 

som hun oplever.  

Laura Ringo skriver i et levende og direkte sprog, der er er fyldt med humor. Det 

gør bogen let læst og så tåkrummende sjov, at man har svært ved at lægge den 

fra sig.  

 

Fødedygtig er Laura Ringos første roman til voksne. Hun har tidligere skrevet to 

ungdomsromaner, der bestemt kan anbefales: Papirbryllup, 2019 og 

Cremasterrefleksen, 2017. 

Mikael P. Josephsen - De andre 
 

Roman, 255 sider 

Gyldendal, 2021 
 

Kort resumé: Bo, Slagteren og Konen er en del af det 

samme skæve slæng på kanten af samfundet. De er 

hjemløse, misbrugere og gør, hvad de kan for at overleve. 

En kollektivroman om misbrug, vold og venskaber på trods. 

For læsere af romaner med en socialrealistisk tone  

 
Læs den fordi: Mikael Josephsen beskriver de skæve 

eksistensers liv uden omsvøb. Et liv, der mest af alt handler om at komme 

gennem dagen. Man følger dem i deres jagt på et sted at sove og på at skaffe 

penge til det næste fix. Romanen er opdelt i små kapitler, hvor man bliver 

præsenteret for de enkelte skæbner, og det synes jeg fungerer ret godt. Det er 

barsk læsning men samtidig også lærerigt og rørende. Alt i alt en vigtig 

socialrealistisk roman. 

 
Minder om: Jeg kan ikke umiddelbart komme på noget, der minder om. Der 

findes andre bøger, hvor hovedpersonerne også bevæger sig i hjemløse– og 

misbrugsmiljøet, men i De andre er sproget og fremstillingen mere nøgtern. 

Tina anbefaler 
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Florian Huber - Lov mig, at du skyder dig selv: 

masseselvmord blandt almindelige tyskere i 1945 
 

Fagbog (94.41), 339 sider 

Turbine, 2021 
 

Kort resumé: Den rystende og chokerende historie om de 

titusinder af almindelige tyskere, som ved afslutningen af 

Anden Verdenskrig så selvmordet som eneste udvej.  

 
Læs den fordi: Efter at have læst Mormor dansede i 

regnen fik jeg lyst til at vide mere om de begivenheder, der blandt andet 

udspillede sig i byen Demmin i Tyskland.  

I denne fagbog afdækker historiker Florian Huber den voldsomme selvmords-

epidemi, der bredte sig i Tyskland omkring Anden Verdenskrig. Gennem 

øjenvidneberetninger tegner han et billede af hændelserne ved Demmin. Det er 

skræmmende men også lærerig læsning. Og så formår Florian Huber at 

præsentere stoffet på en spændende og medrivende måde, hvor øjenvidne-

beretningerne er i centrum.  

 

Trude Teige - Mormor dansede i regnen 
 

Roman, 334 sider 

Alpha, 2021 
 

Kort resumé: Tre generationer af kvinder og én mørk 

hemmelighed. En gribende roman om krig, hemmeligheder 

og kærlighed. For læsere af slægtshistorier og historiske 

romaner.  

 
Læs den fordi: Det er en rørende roman om skyld, skam, 

hemmeligheder og krigens grusomheder. Men det er også en 

fin fortælling om kærlighed.  

Historien deler sig i to spor; i det ene er vi i nutiden, hvor Juni dykker ned i sin 

mormors historie. I det andet er vi i fortiden, der beskriver mormoren Teklas 

oplevelser som tyskerpige omkring Anden Verdenskrig. 

Romanen bygger på grundig research, og udgivelsen falder sammen med 

fagbogen Lov mig, at du skyder dig selv af Florian Huber, der dykker ned i de 

skræmmende masseselvmord, der fandt sted omkring Anden Verdenskrig.  

 
Noget der ligner: Lars Johanssons Signe, 2010 samt Signes hjemkomst, 2014 

behandler også emnet om en tyskerpiges oplevelser under og efter Anden 

Verdenskrig. 
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 Karoline Stjernfelt - I morgen bliver bedre: 

dronningen 
 

Tegneserie, 229 sider 

Cobolt, 2020 
 

Kort resumé: 2. bind i serien om kong Christian d. 7., 

Struensee og dronning Caroline Mathilde. Der fortælles om, 

hvordan Struensee bliver kongens livlæge, om kong 

Christian d. 7.'s tiltagende mentale ustabilitet, 

kulminerende i dronningens og Struensees affære og hans 

stadigt øgede indflydelse på kongen.  

 
Læs den fordi: I år vandt Karoline Stjernfelt Kulturministeriets Illustratorpris for 

denne tegneserie, og det er velfortjent, for den er virkelig vellykket!  

Stjernfelt tegner og formidler historien utroligt medrivende og levende. Derfor er 

den også meget svær at lægge fra sig igen - også selvom man kender historien. 

Jeg glæder mig til at tredje bind i serien udkommer.  

 
Noget der ligner: Karoline Stjernfelt - I morgen bliver bedre: Kongen, 2015.  

Fagbogen Grov Konfækt, 2020 behandler de tre vilde år (1770-1773), hvor 

Danmark, som det første land i verden, indførte trykkefrihed.  

Og så skal det selvfølgelig nævnes, at biblioteket i samarbejde med Museum 

Nordsjælland afholder tre arrangementer i efteråret med oplysningstiden som 

omdrejningspunkt.  

Persille Ingerslev - Gendyrk: flere porrer til folket 
 

Fagbog (63.54), sider 

Frydenlund, 2021 
 

Kort resumé: Få tips og gode råd til, hvordan du 

genbruger eller gendyrker dine grøntsager gang på gang, 

sparer penge og har det sjovt. For alle med interesse for 

planter, have og/eller bæredygtighed.  

 
Læs den fordi: Der er næsten ikke dét, som Persille 

Ingerslev ikke har prøvet at gendyrke. Bogen er inspirerende med sine flotte 

billeder, og Persille beskriver på en let og forståelig måde, hvordan man skal 

gøre. Man får helt lyst til selv at give sig i kast med gendyrkning, for det er jo et 

genialt og bæredygtigt koncept! 

 
Noget der ligner: Der er pt. kun udgivet én anden bog om gendyrkning nemlig 

No-waste køkkenhaven fra 2020.  
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 Læg mærke til 
 

Laetitia Colombani - Fletningen 
 

Roman, 201 sider 

Arvids, 2019 
 

Kort resumé: Medrivende roman om tre kvinders ukuelige 

vilje til at kæmpe for et bedre liv trods hårde odds og 

umenneskelige vilkår. For alle med interesse for 

verdenslitteratur om kvindeliv og kvindeundertrykkelse. 

 
Læs den fordi: Fletningen er Colombanis debutroman, og jeg synes hun klarer 

det godt. Den handler om tre kvinder fra tre kontinenter, der uden at vide det 

kommer til at påvirke hinandens liv. Fortællingen er fortalt i tre parallelle spor, 

som flettes fint sammen i bogens slutning. Det er en intens og medrivende bog 

om undertrykkelse af kvinder og deres kamp for et bedre liv.  

 
Noget der ligner: Kvindeliv og kvindeundertrykkelse er også omdrejningspunkt i 

eks. Sara Omars Dødevaskeren, 2017 og Skyggedanseren, 2019 samt Khaled 

Hosseinis Under en strålende sol, 2015. 

Jeg glæder mig til 
 

Jesper Wung-Sung - Kvinde set fra ryggen 
 

Roman, 454 sider 

Politiken, 2021 
 

Kort resumé: Ida Ilsted (1869-1949) fra Stubbekøbing 

møder i 1890 den store billedkunstner, Vilhelm 

Hammershøi, som hurtigt frier til hende, hvorefter hun over 

de næste 25 år lever som kunstnerens hustru, assistent, og 

ikke mindst: vigtigste motiv. En smuk, nænsom og meget 

velskrevet biografisk roman for de fleste voksne læsere  

 
Læs den fordi: Denne biografiske roman har fået rigtig flotte anmeldelser, 

hvilket er meget forståeligt. Den er spændende og medrivende, og jeg glæder 

mig til at læse den færdig - for ja, jeg kunne simpelthen ikke lade være med at 

smuglæse i den.  
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Vi sender hver måned to nyhedsbreve ud - ét 

for voksne og ét for børnefamilier.  

Du kan nemt og hurtigt skrive dig op til dem på 

vores hjemmeside: 

 

biblioteket.horsholm.dk 

Og husk, du kan også finde os her: 

Få vores nyhedsbrev hver måned 
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Hørsholm Bibliotek fylder 150 år!

Lørdag den 25. september 

 

Denne lørdag fejrer vi Hørsholm Biblioteks 150-års 

fødselsdag med et kæmpe brag!  

 

Hele huset vil vaje med flagene, og det festlige 

fødselsdagsprogram vil både byde på taler, 

udstilling, ballonmand og tryllekunst, koncerten Tag 

Jorden rundt med Katrine Bille!, som blandt andet er 

kendt fra børneprogrammet Lille Nørd, Teater-

koncerten Telefon til afdøde, forfatterforedrag med 

Lotte Kaa Andersen, historisk foredrag ved Museum 

Nordsjælland, kage og alt mulig andet spændende 

for både store og små. 

 

 

 

 

Følg med på bibliotekets hjemmeside, hvor dagens 

program vil blive annonceret. 
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