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Steffen Larsen  
Det er en tilfældighed, jeg kom ind 
i børnebogens verden. Men den har 
ændret mit liv og syn på mange ting. 
Ikke mindst børn, (som jeg har fire af). 
Når børnebogen er bedst, omfavner 
den hele livet, og kan forstås af enhver 
– om end på forskellig måde. Det er 
børnebogens egenart, og derfor bliver 
man klogere hver gang man læser 
for eksempel ”Vinden i piletræerne”, 
”De forunderlige bøger om Amaia og 
Gustau” (af spanske Badal) eller Strids 
Mimbo Jimbo serie. Jeg tror på, at vi 
laver verdens bedste bøger for børn 
og unge her i landet. Vores tegnere 
breder sig ud og finder nye vinkler. 
Børnefortællerne ved, hvor spænd-
ingsskabet og latterkommoden skal 
stå. De, som skriver for unge, har gnist 
og lidenskab, som man kan brænde sig 
på. Det ved mange voksne læsere også. 
Jeg skriver om det hele i Politiken.

Holgis og far 
af Rasmus Seebach og Merlin P. Mann 

Illustreret af Thomas Hjorthaab

Grønningen 1. 36 sider. 

En rigtig glad og problemløs billedbog fuld 
af problemer. Holgis har en far, der ikke kan 
glemme de glade hiphop-dage. Til gengæld 
glemmer han at lave morgenmad, at det er 
fastelavn og sikkert også madpakken. Men pyt. 
Hvad gør det, når musikken spiller og rimene 
vrinsker? Henne i børnehaven kører de to med 
klatten, for ”Jeg føler mig så hammersej / når 
jeg bare er sammen med dig.” Så kan det ikke 
blive mere inderligt, og tegner Hjorthaab lever 
op til sit navn med sprudlende farver der rap-
per og rimer. 
4 år og op 

En nat 
af Mette Hegnhøj 

Illustreret af Mette Marcussen

Jensen & Dalgaard. 32 sider. 

Natten er sort af sorg. Pigen med de store 
mørke søvnløse øjne har mistet sin ven. Hun 
må ud i natten for at finde både ham og menin-
gen. Mette Hegnhøj angiver kursen – stik imod 
Mælkevejen – og så lader hun Mette Marcussen 
tegne sig høj-raffineret igennem ord- og stjer-
netåger lige frem til morgenlyset. For ”det er 
umuligt for natten at ende som den begyndte.” 
Billedbogen er håbefuld i begge ender. Og i 
mørket bor de ord, som forløser og forlyser. 
Det er f.eks. ”Goddaws” og ”Hola” – skrevet på 
skrivemaskine. 
5 år og op
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Tid 
af Anne Sofie Allermann 

Illustreret af Anna Jacobina Jacobsen 

Jensen & Dalgaard. 32 sider. 

Tiden er et halstørklæde. Det bliver længere 
og længere. Tiden er også et træ, som bliver til 
en kommode. Engang var det en bryllupsgave 
til oldemor. Nu er den grøn og fuld af klister-
mærker. Tiden går. Og vi går med. Det er den 
korte lære af en smuk billedbog med fyndig 
tekst og farverige illustrationer. Her er alt, hvad 
man behøver at vide om emnet. Og resten kan 
hentes ind med øjnene i de mageløse billeder, 
som Anna Jacobina Jacobsen har skabt. Hun 
ved noget, som vi ikke ved, at vi ved, før hun 
tegner det. 
5 år og op

Den sovende prinsesse 
af Louis Jensen 

Illustreret af Pia Halse 

Jensen & Dalgaard. 56 sider. 

Danmarks store eventyrfortæller Louis Jensen 
døde brat i marts. Her er hans sidste bog, som 
er – en rigtig Louis Jensen. Det vil sige med 
mildhed og finurlighed. ”Den sovende prinses-
se” bliver sidste bind (nr. 8) i serien om Tork og 
Hest. Det er et elskeligt makkerpar, som inte-
resserer sig for matematik og prinsesser, der vil 
kysses, (det vil de fleste). Handlingen udspiller 
sig dramatisk på Den kgl. Ballet, hvor Hest får 
vist, hvilken elegant hest, han er. Og harer kan 
også danse ballet. Tak for alt, Louis! 
6 år og op

Ude skidt – hjemme bedst  
af Nikolai Stokholm   

Rigt illustreret  

Carlsen. 90 sider. 

Rejsesæsonen står for døren. Lad den blive der! 
Forfatteren indleder sin anti-rejsebog sådan: 
”Når du har læst bogen, gider du aldrig rejse 
igen”. Og han stiller sig modigt i spidsen for 
folkebevægelsen imod klæbrig solcreme, ende-
løse køer på de tyske motorveje, klaustrofobiske 
charterfly, tårnhøj popmusik og påtrængende 
gadesælgere. Alt det som findes i udlandet, men 
ikke her hos os. I stedet hylder han Valby bakke, 
sydesalt fra Læsø og skovgrillen i Middelfart, 
(den er også god.) En rigtig øjenåbner. 
8 år og op
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Hviskeleg 
af Morten Dürr 

Illustreret af Louise Dam 

Plot. 82 sider. 

Den der hvisker lyver! Men ikke altid. For 
13 år siden udsendte Morten Dürr billedbo-
gen ”Hviskeleg”. Nu kommer den som grafisk 
roman til samme målgruppe. Med nye billeder 
til den komprimerede historie. Anna hvisker i 
rundkredsen: ”Min mor slår mig”. (I billedbogen 
var det far, der slog). Og det udsagn bærer den 
enkle fortælling om at bede om hjælp og få 
hjælp, selv om det kniber. Der er klogskab og 
hjertevarme i historien, som dog ikke bliver 
forløst af billederne, der er for talrige og for 
udtryksløse.  
8 år og op

Flora – sæson 14 
af Anja Hitz 

Abc. 160 sider. 

Anja Hitz fortæller så florlet og bittersødt om 
Floras vej mod konfirmationen og voksenlivet. 
Historien er drejet som en tv-serie, man kan 
streame. Her er 14. sæson med regibemærk-
ninger og det hele, (det bliver nok den sidste). 
Tonen er livsglad, selv om pigens mor er i krise, 
for så er der vennen Birk og skateren Zack med 
den klamme storebror. Efter et voldsomt afsnit 
– det 7. – fader serien ud med den klassiske 
slutning: familiehygge, turbo på fremtiden og et 
godt råd fra både præsten og Esajas. 
12 år og op

Himlen over i morgen 
af Ida-Marie Rendtorff  

Gyldendal. 240 side. 

Da Gaia (17 år) kommer hjem fra skole, er 
hendes mor forsvundet. Hun skulle ellers have 
været i fjernsynet, men nogen har kidnappet 
hende på vejen. Hvorfor? Og er det fordi hun ved 
for meget om klimaforandringerne? Nu følger et 
par hektiske dage, hvor pigen forsøger at finde 
ud af, hvor mor er henne. Det er en drønspæn-
dende klima-thriller, som kommer rundt om 
politik, fremtid, flygtningestrømmen, skoletræt-
hed, kys og andre katastrofer. Det ender godt for 
Gaia. Men ender det også godt for vores planet?  
12 år og op
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Udød 
af Ruben Greis 

Calibat. 368 sider. 

Horror når det er bedst. Eller værst! Igennem 
en nat kæmper nørden og rengøringsassisten-
ten Tom mod en flok temmelig levende udøde. 
Riverside forskningsinstitut i Nevada er ram-
men om en klassisk zombiehistorie, hvor der 
smaskes og stønnes, skydes og løbes. Her er 
aflåste døre, kække bemærkninger, smukke 
kvinder og tænder med bid. Man tager det dog 
roligt. Tom er alt for dum til, at det skal ende 
galt. Alligevel er der hæftet en slutning på, som 
antyder, at verdens undergang måske ikke er 
aflyst. Sådan! 
12 år og op

Concrete Rose 
af Angie Thomas 

Carlsen. 328 sider. 

Angie Thomas’ to første bøger fra den mørke 
side af USA er guld. ”The Hate U Give” blev fil-
matiseret så smukt (kan ses på Viaplay), og den 
rappende ”On the Come Up” er ren livsglæde 
og energi. Desværre lykkes ”Concrete Rose” 
ikke. Det er forhistorien til ”The Hate”, og den 
er ret kedelig. Bogen er tydeligvis ikke skrevet 
til mig (eller dig) i DK. Det er en slags manual i, 
hvordan en sort dreng (med lidt held) overlever 
ghettoen, stofferne, politiet, fængslet og bliver 
en god mand, far og samfundsborger.    
14 år og op

Det eneste jeg ønsker mig 
af Caroline Ørsum 

Høst & Søn. 117 sider. 

Her er historien om pigen Merle (18 år) og 
manden M, der måske er dobbelt så gammel. 
Det hedder sugardating og omfatter sex på 
hoteller, sushi, gaver og måske et kys. Det er 
en helt anden verden for Merle end gymnasiets 
fredagsbar. Nænsomt og ufordømmende bliver 
alle kort lagt på sengekanten. Især det psyko-
logiske spil i forholdet er fint og tankevækkende 
beskrevet. Men der er så kort fra win-win til det 
modsatte. En rigtig god bog. Halvdelen af yngre 
danskere synes det her er OK. Hvad synes du? 
14 år og op

 TEGNE-
SERIE

Steffen Larsen  
Billedbøger, børnebøger, ungdomsbøger og tegneserier  

UNGDOMS-
BOG

UNGDOMS-
BOG

Steffen Larsen giver       
Hvad vil du selv give?

Steffen Larsen giver       
Hvad vil du selv give?

Steffen Larsen giver       
Hvad vil du selv give?

      ”Død er 
   det nye 
      levende"

Fo
to

: A
ni

ss
a 

H
id

ou
k

Fo
to

: Y
an

ne
 F

rii
s,

 2
02

1



7

Liselotte Wiemer  
Jeg er cand.phil. i dansk, anmelder 
og foredragsholder.  
Og så er jeg præst i Horne-Asdal 
sogn lige syd for Hirtshals. Det er ret 
nyt og stod ikke på min dåbsattest! 
Men hvor føles det godt på en gang at 
være højt oppe - og nede ved jorden. 
Både på landkortet og i livet. 
Jeg brænder for vores årlige lit-
terære åndehul med BogÅret - det 
der tidligere hed Introduktion af 
Bogsæson – fordi jeg brænder for lit-
teraturen. Den gør os nemlig nysger-
rige, usikre, smålykkelige, gale, (lidt) 
klogere og (meget) større.  
Nøjagtig ligesom Vesterhavet!  
Men ind imellem har jeg lyst til at 
sparke den bagi. Hvis den bliver alt 
for komfortabel.  
Når jeg ikke læser, prædiker 
(forhåbentlig for fuld poesi!) eller 
skriver, holder jeg foredrag om vidt 
forskellige emner som: Karl Ove 
Knausgård, Martin Luther King, 
Astrid Lindgren og selve lykken… 

Månen over Øen
af Anne-Marie Vedsø Olesen

Lindhardt & Ringhof. 166 sider. 

Det her er noget af det bedste, Anne-Marie 
Vedsø Olesen har skrevet.
En forunderlig blanding af vild fantasy og rea-
listisk undergangsroman. Og det mest choke-
rende er faktisk, at den er så uhyggelig virke-
lighedsnær. 
Vi befinder os i år 2687 e. Luna.  I en tilstand af 
’ekstrem eksistens’. 
Befolkningen stortrives. Men uden stoffet Zonex 
får de angst og abstinenser. Og mangler der et 
øjeblik digitale input, vil de dø.
Kun ET menneske er ikke afhængigt: kvinden 
Hypatia.
Derfor skal hun rejse til en ø midt i universet, 
hvor ingen digitale signaler findes. Måske for at 
rette verden op?
Og selvfølgelig er det kulørt. Det skal den slags 
være.
Men det går lige ind. Også hos unge læsere.

Tour de chambre
af Tine Høeg

Forlaget Gutkind. 324 sider. 

Enhver der har boet på kollegium har prøvet en 
Tour de chambre:
Man går fra værelse til værelse, mere og mere 
beruset og kærlig.
Alt imens man øver sig i at være intellektuel, 
digter in spe eller bare se godt ud.
Asta øver sig stadig, da vi møder hende som 
33-årig. 
Nu er hun forfatter, single og på Tinder.
Så modtager hun en invitation til mindehøjti-
deligheden for August, der pludselig døde ti år 
tidligere. 
Mindehøjtideligheden fører os tilbage på kol-
legiet - og får alle fortrængningerne og al jalou-
sien til at vælte frem. 
Det kan lyde banalt, men det er fortryllende 
læsning. 
En slags SKAM for små og større voksne.
Og det er den sylespidse kortform, der gør hele 
arbejdet.
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DANSK 
ROMAN

Fra blokken
af Jonas T. Bengtsson

Politikens Forlag. 304 sider. 

Bengtsson er blevet en betydelig forfatter på sin 
stærke blanding af næsten religiøs skrøbelighed 
og benhård socialrealisme.
I ’Fra blokken’ får vi igen et kig ind Københavns 
underverden.
Vi følger tre skolekammerater, der nu er blevet 
voksne - i hver sin retning: 
Danny sidder i spjældet, Malik læser til tand-
læge og Christian er narkobetjent.
Det tegner næsten lyst, da Danny løslades før 
tid og opsøger sine gamle venner. 
Men selvfølgelig går det galt.
For du kan tage drengen ud af blokken, men 
ikke blokken ud af drengen.
Desværre er der et eller andet med troværdig-
heden, der halter denne gang. Som om gade-
sproget ikke længere ligger lige til højrebenet.

Det du ikke vil vide
af Birgithe Kosovic

Politikens Forlag. 372 sider. 

Kosovic skriver jo bagperronen ud af de fleste.
Især når tændsatsen et ægte, nagende spørgs-
mål:
Hvem er min far. 
Og mest: hvorfor har han i de seneste 6 år ikke 
villet se mig?
Kosovics bog er en dybt personlig rejse. En jagt 
efter faren - i barndommens land og i voksen-
livet.
Men det er også en jagt efter de mørkets kræf-
ter, hævn og had, han bærer med sig fra sit 
hjemland i ex-Jugoslavien. 
Det er enorme (ubesvarede) spørgsmål man 
sidder tilbage med, når man har læst bogen.
Hvilket i den grad gør den egnet til at diskutere. 
Og problematisere.
For er der en kultur, der sidder så dybt i blodet, 
at man ikke kan vriste den af sig?

Blomsterdalen
af Niviaq Korneliussen

Gyldendal. 318 sider. 

Det samme pessimistiske mørke ruller i Niviaq 
Korneliussens årer. Faktum er i hvert fald, at 
Grønland har verdens højeste selvmordsrate. Og 
man spørger igen sig selv: er det da helt umuligt 
at lade to kulturer mødes. Går de begge under?
Ligesom hos Kosovic kommer Korneliussen 
ikke rigtig med noget svar. Til gengæld har hun 
prøvet det hele indefra. Og det giver bogen en 
rørende og forfærdende autenticitet.
’Blomsterdalen’ er på en gang en udviklings- 
og afviklingsroman. Og den selvstændige og 
mønsterbrydende jeg-fortæller ender til sidst 
hvor hun begyndte. Som et offer for sine egne 
og kulturens dæmoner.  På den måde bliver hun 
personificeringen af Grønlands misrøgtede sjæl.
Det lyder ufattelig sort.
Men så er der sproget. 
Fuld af anarkistisk kraft og viljestyrke, sex, bru-
talitet og kærlighed.
Den modsætning er romanens styrke.
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DANSK 
ROMAN

Hvide blomster
af Sissel-Jo Gazan

Politikens Forlag. 512 sider. 

Med ’Hvide blomster’ serverer Sissel-Jo Gazan 
det helt store litterære fusions-bord, som 
vi kender det fra Dinosaurens fjer (2008) og 
Svalens graf (2013).
Men ’hvide blomster’ er hendes mest brandbart 
personlige til dato.
Det er en generationsroman, et krimimyste-
rium, en familiekrønike, et tidsbillede af provin-
sliv i 1990’erne og en indigneret socialpolitisk 
roman i en og samme generøse og elegante 
bevægelse.
Man sluger de 512 sider i en stor mundfuld.
Og så handler det om noget så betændt som 
børnemishandling. 

Dage som græs
af Jens Christian Grøndahl

Gyldendal. 360 sider. 

Grøndahl har et eller andet litterært raffine-
ment, som ingen andre danske forfattere har. 
Der er limousine over hans bøger.
Hvilket også betyder, at han aldrig bevæger sig 
helt derud, hvor skidtet driver ned af væggene.
Vi er i sikre, men ikke rystende hænder.
Disse noveller er i sandhed i særklasse.
Seks fortællinger om alle tidens eksistentielle 
og politiske dilemmaer: flygtninge, tro, moral, 
generationsforskelle. 
Og det svære at være et idealistisk menneske - 
uden at gøre mere skade end gavn.
Det er noveller til tiden. I tiden. Om tiden. 
Fuld af stof til samtale.
Alt fortalt af en fortæller, der aldrig gør sig selv 
til hovedperson.  
Men (igen) holder sig diskret i baggrunden. 
Iagttagende. 
Så vi må tænke selv, må vi.

Jeg vil ikke tilbage  
- Digte fra dage med corona

af Caspar Eric

Gyldendal. 190 sider. 

Noget er forandret.
Vi kommer ikke uden om det. 
Og det har Caspar Eric taget alvorligt. Sådan 
som rigtige digtere bør gøre det. 
’Jeg vil ikke tilbage’ består af 80 digte fra de 80 
første dage med corona. Hver dag har et num-
mer og øverst på siden er skrevet, hvor mange 
indlagte der nu er. 
Digtene er med andre ord skrevet on location. 
Kradset ned, formet til. Og det indledende digt 
er fra den dag, Mette Frederiksen bekendtgør at 
Danmark lukkes ned. 
Det var dengang. De første skridt og de første 
bange anelser. Og den første næsten forbudte 
lettelse over, at hverdagens tunge krav pludse-
lig ikke er der mere. 
Og det er godt at blive mindet om, hvor omstyr-
tende de dage var. 
Og er.
For det er også nu!
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FINLANDS- 
SVENSK 

ROMAN

Hvem slog Bambi ihjel? 
af Monika Fagerholm (oversat af Pia Juul)

Turbine. 260 side. 

Den sære titel er hentet fra en kasseret film om 
punkgruppen Sexpistols.
Og den reference er næppe tilfældig. 
For da oprøret forduftede i 90’ernes økonomiske 
optur var broen bygget til 0’ernes nye virtuelle 
u-virkelighed. 
Lyder det en smule sofistikeret, så er det just, 
hvad Bambi-bogen er.
Man skal læse den med surfbræt på fødderne. 
For stilen er ikke let - fuld af indskudte sætnin-
ger, parenteser og citationstegn.
Ja, måske er den selv en falsk sandhed?
Det hele begynder med, at den unge Sacha bli-
ver voldtaget af fire velbjærgede fyre i en kælder.
Men var det hele ikke bare i citationstegn? 
Filmet, redigeret, manipuleret.
Ligesom stormen på Capitol Hill jo blot var en 
fredelig politisk demonstration.
Bogen, der vandt Nordisk råds litteraturpris 
2020, er i den grad med til at nuancere både 
MeToo debatten og hele spørgsmålet om, hvor 
virkeligheden befinder sig.

Året med 13 måneder
af Åsa Linderborg (oversat af Lisbet Kjær Johansen)

Forlaget Gutkind. 416 sider. 

MeToo var på sit hedeste i Sverige et par år før 
det rigtig ramte Danmark.
Egentlig mente Åsa Linderborg, der på det tids-
punkt var Aftonbladets kulturchef og en sær-
deles magtfuld kvinde, at MeToo bevægelsens 
retorik var for hård.  
Det bliver hun upopulær på, men det skal blive 
meget værre. 
Og dette personlige ’annus horribilis`, oplever 
vi på tætteste hold i nærværende dagbog, der 
foregår fra efteråret 17 til efteråret 18.
Det bliver nemlig ingen andre end Aftonbladet, 
der afslører Stadsteatrets chef Benny Frederiks-
son grænseoverskridende opførsel over for tea-
trets kvindelige skuespillere. 
3 måneder efter begår han selvmord.
I samme periode går Linderborgs ægteskab i 
opløsning.
Alt smuldrer. Og hvem har ansvaret?
’13 måneder’ er et vanvittig vigtigt dokument om 
skyld og ansvar. 

Margrete I
af Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Gyldendal. 600 sider. 

Nu til en tid, hvor der var giftmord, intriger og 
møgbeskidte magtkampe - men ingen MeToo!
Er man til Anne Lise Marstrand-Jørgenens 
historiske romaner så er man næsten tvangs-
indlagt til fortællingen om den danske mid-
delalderdronning Margrethe d. 1 - Valdemar 
Atterdags yngste datter, der i 1397 samlede 
Danmark, Norge og Sverige i Kalmarunionen.
Vi følger hende fra hun er tiårig barnebrud i 
Norge, til hun som cirka 45-årig står på top-
pen af sin karriere som den reelle leder af tre 
kongeriger.
Bogen er lang – også for lang.
Og romanen er vel ikke Marstrand-Jørgensens 
bedste. 
Men hun kan skrive en fjern historisk fortid 
frem - 
så man på samme tid er så autentisk, sanseligt 
til stede og løftet direkte ind i nutiden.
Det er et magtfuldt dobbeltgreb.

Liselotte Wiemer 
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Carsten Berthelsen   
Carsten Berthelsen er forfatter og 
foredragsholder. Ti fagbøger om øl 
bl.a. Ølrejsen – en rejse i øl og kultur 
(2003 – revideret 2015), Juleøl – skik 
og bryg (2004), og 50 øl som du skal 
smage før du dør (s.m. Rolf Nielsen, 
2007 og 2015). Tv-udsendelser for 
bl.a. DK4. I 2017 medvirkede Carsten 
Berthelsen i Natholdets Julekalender 
med Anders Breinholt og Søren 
Rasted. Programserien vandt prisen 
som Bedste Online Format i 2018. 
International øldommer. Carsten 
Berthelsen modtog i 2007 Danske 
Ølentusiasters hæderspris og i 2013 
udnævnt som Æresmedlem af samme 
organisation. I 2015 modtog han den 
belgiske kong Philippes ridderkors og 
i 2018 Den Belgiske Bryggeriforenings 
hædersmedalje. Bøger om Morten 
Korch (1998) og Peter Malberg (1998). 
Underholdningskanonen (2006), 
udsendt i samarbejde med Bo Tao 
Michaëlis, er et opslagsværk om 
underholdende romaner til alle tider. 

Kvindernes by 
af Elizabeth Gilbert

Gads Forlag. 432 sider.  

Dette er Elizabeth Gilberts tredje roman. Hun 
blev verdenskendt som forfatter til Spis, bed, elsk, 
der solgte mere end tolv millioner eksemplarer. 
Kvindernes By tager sin begyndelse i de tidlige 
år af 1940’erne, hvor den 19-årige Vivian Morris 
er blevet bortvist fra sit fine college og drager 
til New York. Byen lokker med sin glamour og 
spænding, men forude lurer Verdenskrigen og 
USA's måske/måske-ikke engagement i den ver-
densomspændende krise. Gennem sin temmelig 
frigjorte tante Peg introduceres Vivian til det lidt 
nedslidte Mid-Town-teater ”The Lily”. Her flok-
kes fallerede stjerner, slidte verdensmænd og 
den imposante Edna Parker Watson, der alle har 
en ”opdragende” effekt på den unge kvinde. Men 
da sidstnævnte skal spille hovedrollen i en meget 
ambitiøs opsætning: Kvindernes By, overskrider 
Vivian nogle grænser, der selv i et meget liberale 
miljø, ikke må overskrides. 
Kvindernes By er en charmerende sædeskil-
dring, vaudeville, erindringsroman og samtidig 
en meget underholdende saga. 

Biavlerens løfte 
af Fiona Valpy

Cicero. 352 sider. KER   

Fiona Valpy, der også er aktuel med romanen: 
Et hav af minder (2020), sætter fokus på Abi 
Howes, der er taget til Frankrig efter ulykkelige 
hændelser. Under et stormvejr i bjergene bliver 
Abi reddet af Sara, som ejer Château Bellevue. 
Hun inviterer Abi til at arbejde på slottet om 
sommeren. Under deres aktiviteter fortæller 
Sara Abi om stedets fortid, og Abi bliver især 
fascineret af én kvindes skæbne: Eliane Martin, 
som arbejdede på slottet i mellemkrigsårene 
med biavl. Eliane forelsker sig i Mathieu. De 
drømmer om ægteskab og et liv sammen, men 
så bryder krigen ud, og Mathieu er tvunget til at 
forlade hende for at rejse hjem og hjælpe sin far. 
Mens han er væk, beslutter Eliane sig for indgå i 
modstandsbevægelsen. 
Biavlerens løfte er en letløbende fortælling om 
to kvinders skæbne på års afstand, om svigt og 
modgang og at finde lyset til sidst. Det er en 
roman med de bedste intentioner om at levere 
solid underholdning.

Carsten Berthelsen   
Oversat skønlitteratur

USA
STOR- 

BRITAN- 
NIEN

Carsten Berthelsen giver       
Hvad vil du selv give?

Carsten Berthelsen giver       
Hvad vil du selv give?

Ov
er

sa
t f

ra
 e

ng
el

sk
 a

f S
iri

 R
an

va
 H

je
lm

 J
ac

ob
se

n 

Ov
er

sa
t f

ra
 e

ng
el

sk
 a

f U
lla

 L
au

rid
se

n



12

Sweethaven Sagen 
af Lakambini Sitoy

Forlaget Hjulet. 312 sider.  

Under betegnelsen ”En varm roman” har 
Forlaget Hjulet gennem mange år lanceret 
romaner fra den tredje og fjerde verden. 
Sweethaven Sagen udspiller sig på Filippinerne 
omkring et eksklusivt minisamfund af samme 
navn. Narita har gennem livet fornægtet sin 
datter, Naia, der er født uden for ægteskabet. 
Hun er derfor blevet opdraget af sin mormor. 
Da der dukker en meget ubehagelig pornovideo 
op med Naia, forlader moderen dog sit eksil i 
Hovedstaden for at udrede trådene omkring dat-
terens ulykke. Naia suspenderes fra sin skole, 
og der bliver igangsat en større undersøgelse, 
som selvfølgelig er pinefuld for den unge kvinde, 
der isolerer sig fuldstændigt. Men de ubehage-
lige omstændigheder må og skal komme for 
dagen, og Narita er også nødt til at konfrontere 
sig med sin fortid og sit forhold til sin moder. 
En engageret generationsroman, der sætter fokus 
på et anderledes miljø med mange modsatrettede 
kultur- og moralbegreber. Lakambini Sitoy har 
modtaget flere hæderspriser i sit hjemland. 

Olive, igen 
af Elizabeth Strout

Gyldendal. 368 sider.    

Elisabeth Strout modtog meget fortjent 
Pulitzerprisen for historien om den ukuelige 
skolelærerinde, Olive Kitteridge, fra kystbyen 
Crosby i Maine. I tretten kapitler (eller episoder) 
møder læseren Olive, igen. Hun er ganske vist 
ældet, men stadig i forrygende form og kantet 
som en usleben diamant. De enkelte episoder 
har vekslende fokus, men enten spiller Olive 
hovedrollen i disse, eller også optræder hun 
som en biperson, der dukker op for at støtte 
eller lytte til de kvinder, der kæmper med en 
besværlig hverdag. 
I romanen Olive Kitteridge mødte vi Jack 
Kennison, som hun flirtede med efter sin mands 
død. Han er nu igen på banen, og de næste ti år 
følger læseren, hvordan forholdet udvikler sig, 
og hvordan Olive må forholde til sin alderdom, 
sit kærlighedsliv og Crosbys indbyggere: Bliver 
hun mon mildere med årene? Det er en smuk 
og sanselig bog om en rig og nuanceret kvinde-
skæbne med mageløse dialoger. 

Årene 
af Annie Ernaux

Gads Forlag. 252 sider.  S  

En roman, hvor selve begrebet tid har hovedrol-
len. Det er en udgivelse fra 2007, der nu endelig 
findes på dansk. Og hvilken glædelig bedrift af 
forlaget. Bogen skildrer en kvindes liv fra året 
1940, der er Ernaux' fødselsår, til 2007. Ganske 
vist er hovedpersonen et individ, men sandelig 
også en kollektiv bevidsthed. Et ”Vi”. Fra barns 
hulter til bulter-refleksioner til familiens Vi: 
Voksen, gift, mor og siden skilt. Hovedpersonen 
er lærerinde og venstreintellektuel, der bærer 
rundt på forældrenes minder om en fattigdom 
under Krigen: ”Man fyldte en indkøbskurv til 
randen i Carrefour, fordi man havde en nedar-
vet erindring om sult”. En bog om at vokse op 
præget af fortid og samtid. Fortiden svinder bort 
samtidig med, at alderdommen sætter ind, men 
den må og skal fastholdes som fotografierne i 
et album eller billederne i en videokassette. En 
stor læseoplevelse. Venter der en Nobelpris?

FILIPPIN-
ERNE

Carsten Berthelsen   
Oversat skønlitteratur
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Kvinden i den lilla nederdel 
af Natsuko Imamura

Forlaget Korridor. 144 sider.    

Bogen fortælles, som i den aktuelle novelle-
samling af Haruki Murakami, i første person 
ental. Hun kalder sig Kvinden i den gule car-
digan, der stalker den ensomme Kvinden i den 
lilla nederdel. Jeg-fortælleren sniger sig efter 
hende og nyder at se hende spise cremeboller 
på en særlig bænk i parken. Jeget har et pro-
jekt: Hun vil gøre Kvinden i den lilla nederdel til 
en person, der er attraktiv for en arbejdsgiver. 
Så hun sørger for at forsyne hende med vare-
prøver på shampoo og annonceaviser. Og så 
bliver Den Lilla Kvinde ansat som stuepige på 
det samme hotel som fortælleren. Her oplever 
vi så en arbejdsplads med stigende og faldende 
kurver inden for hierarkiet, og hvem der kvalifi-
cerer sig som henholdsvis over- og underdogs. 
En besynderlig og fascinerende miniroman i den 
specielle farveindpakning som forlaget Korridor 
udstyrer sine såkaldte Novellas med. Natsuko 
Imamura er født i 1980 og har vundet flere bety-
delige litteraturpriser i Japan.  

Første person ental 
af Haruki Murakami

Klim. 189 sider.    

Der er altid en understrøm af musik i Murakamis 
værker. I denne novellesamling støder vi på titler 
som With the Beatles og Charlie Parker plays 
Bossa Nova, hvor hovedpersonens oplevelser 
iscenesættes med toner. Eller erindringsbilleder 
som det af en smuk pige, der for mange år siden 
gik gennem en gymnasieskoles korridor med 
den ikoniske Beatles plade, ”With the Beatles” 
(1963), knuget mod sit bryst. Musik skaber bille-
der og omvendt. Jegpersonen i Hurukamis værk 
er (næsten) altid en mand, der befinder sig i et 
besynderligt (surrealistisk) limbo mellem drøm og 
virkelighed. Således i titelnovellen, hvor jeget får 
lyst til at iføre sig et jakkesæt (som han normalt 
aldrig er iklædt) og indtage en Vodka Gimlet på 
en helt fremmed bar. Men spejlet bag bardisken 
fortæller ham, at han kunne have valgt andre veje 
i livet, men undertiden er det valget, der har taget 
ham. Der er noget skævt på færde, og pludselig 
går det rent galt på baren… Murakamis nye bog er 
morsom, magisk, myldrende og umulig at placere 
i normale litterære rammer. 

Kampzonen 
af Ines Geipel

Jyllands-Postens Forlag. 304 sider. 

Kampzonen tager sit udgangspunkt i fortæl-
lerens afsked med sin kræftsyge og højt elske-
de broder. Fra dette ulykkelige punkt bevæger 
erindringsromanen sig hid og hid i DDRs (og 
Dresdens) historie, som Geipel har oplevet på 
sjæl og krop. Men sandelig også til den fortid, 
som hendes slægt har taget del i som nazi-
ster og krigsforbrydere. Morfaren og farfaren 
udførte rædselsgerninger i Riga under Anden 
Verdenskrig, mens Geipels far var terroragent 
for Stasi og opererede under falsk identitet i 
Vesttyskland. 
Fortælleren er – uden skyld – underlagt en arve-
synd, der er tung som en møllesten. Men løgnen 
vandrer fra slægtsled til slægtsled og er umulig 
at undertvinge. Dette er en af denne mageløse 
romans mange konklusioner. 
Ines Geipel var i 1980’erne en af DDR’s højt 
berømmede topatleter. Efterfølgende engage-
rede hun sig dybt i bevægelsen mod doping. 

JAPAN

Carsten Berthelsen   
Oversat skønlitteratur
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Bjerget vi bestiger - et digt til vores tid 
af Amanda Gorman

CarlsenPuls. 60 sider.   

Den 20. januar 2021 blev Joe Biden indsat som 
De Forenede Staters Præsident. Lady Gaga, 
Jennifer Lopez og Katy Perry underholdt med 
sang og musik, og til sidst blev tribunen – med 
et passende ord – indtaget af den unge poet 
Amanda Gorman. Hendes oplæsning af digtet 
The Hill We Climb satte et bevægende punktum 
for denne dag. 
Digtet er nu udsendt på dansk med forord af 
Oprah Winfrey. Det er mundret Spoken Word – 
inspireret af tidens Poetry Slam, hvor udførelsen 
(skuespillet) er en væsentlig del af den kunst-
neriske oplevelse. Dette lader sig selvfølgelig 
ikke genskabe på papir, men magien er intakt. 
”In this truth, in this faith, we trust. For while 
we have our eyes on the future, History has its 
eyes on us”. 

Topekaskolen 
af Ben Lerner

Gads Forlag. 328 sider.    

Ben Lerner udsender hermed sin tredje roman 
om Adam Gordon, der på mange måder er for-
fatterens alter ego. 
Topekaskolen udspiller sig sidst i 1990erne og 
er en behændig kombination af familiekrønike 
og samtidsskildring. Adam Gordon har i denne 
roman sit dimissionsår på Topeka High School. 
Moderen, Jane, er en anerkendt feminist for-
fatter og hans far, Jonathan, ekspert i unge 
mænds livsproblemer. De arbejder begge på en 
psykiatrisk klinik, som har et ganske særligt 
ry. Det lykkes den cool Adam at trække en af 
faderens patienter, den sky Darren Eberhardt, 
ud i lyset og ind i sin vennekreds, men det er en 
farlig disposition… 
En velfortalt sædeskildring, der sætter spotlys 
på Den Selvsikre Hvide Mands identitetskrise. 

1066 Wilhelm Erobreren
Tekst: Patrick Weber

Tegninger: Emanuelle Tenderini

Forlaget Fahrenheit. 72 sider.  

En historisk tegneserie, der på en meget lærerig 
måde animerer Bayeux-tapetets brogede frise-
billeder. 
Vi iagttager det enkelte motiv fra dette enestå-
ende kunstværk, der så levendegøres. Tapetet 
er ren krigspropaganda og skal opleves som 
retfærdiggørelse af Wilhelm Erobrerens hand-
linger for næsten 1000 år siden. I året 1066 
invaderede normannerne De Britiske Øer, slog 
den lokale hær af angelsaksere og underlagde 
sig landet. 
Den spændende fortælling er illustreret med 
tegninger, der har markante konturer og farve-
lagt med nuancer af brunt, kraftig rødt og gråt. 
En fin men også barsk æstetisk oplevelse.

USA

Carsten Berthelsen   
Oversat skønlitteratur
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Bo Tao Michaëlis    
Krimigenren er en bestemt genre 
med bestemte regler om forbrydelse 
og straf, spænding og opklaring. Men 
for den gode kriminallitteratur gælder 
der de selvsamme krav som til al 
anden litteratur. Sprog og stil skal 
der være kælet for, plot og intrige 
have en vis sandsynlig for at kunne 
overbevise og fascinere. Psykologi og 
personkarakteristik må gerne være 
til stede som andet end floskler og 
fordomme. Sådan ser jeg på det og 
ud fra mine mange år som kritiker 
med krimier som særområde, har 
jeg altid brugt disse elementer som 
lineal og målestok om en krimi er 
god, middelmådig eller ringe. Mit 
udvalg af krimier er imidlertid præget 
af deres popularitet i tiden og så 
de originale og enestående yderst 
læseværdige som desværre ikke altid 
bliver til bestsellers eller sendt ud til 
de mange bloggere med krimianbe-
falinger.

Mørket
af Ragnar Jónasson

Gads Forlag, 323 sider. 

Den islandske politikvinde, Hulda, tvinges til at 
gå på tidlig pension. Men hun får lov til at tage 
en sidste sag, før hun forlader stationen. En 
’cold case’. Om en russisk kvinde som i fortviv-
lelse over ikke at få asyl tog sit eget liv ved en 
strand tæt ved Reykjavik. Men hendes eftersøg-
ning klapper flere ugler op af mosen end der 
kan være i et middelstort naturreservat. Hulda 
selv har en del i bagagen som slet ikke tåler 
dagens lys. ’Mørket’ er første del af en trilogi om 
Hulda Hermanndottir som synes skabt af sam-
me stof som Islands sagaer. Jónassons krimi 
er sort som Odins ravne og hvis du er til hygge, 
så vig uden om, dette er uhygge. ’Hævnen’ er 
blevet rost til de sorte skyer af den forfatterens 
kolleger i genren, Lee Child og Ian Rankin. The 
Times har sat den ind i rækken over de 100 
bedste krimier siden 1945. Selv synes jeg den 
minder om Friedrich Dürrenmatts eksistentia-
listiske krimier. Skæbnen bliver en skælm hvis 
du forsøger at spille dommer og bøddel.  Eller 
snarere Gud i din egen verden.

Tavshed
af Yrsa Sigurdardottir

Lindhardt og Ringhof. 320 sider.    

Sjette krimi med efterforskeren Huldur og bør-
nepsykologen Freyja har som overordnet tema, 
det at få og miste børn. Lykken og sorgen. 
Ved romanens start forsvinder et spædbarn og 
elleve år senere dør en pige af mæslinger, fordi 
hun også lider af leukæmi. Huldar og faktisk 
med dette bind Freyjas chef, den brøsige Erna er 
gravid i niende måned og ønsker at en sag med 
et kvindelig fundet i en bil er slukket og lukket 
før hun går på barsel. Men helt så let går det 
slet ikke i denne utroligt intrigante og elegante 
krimi skrevet af Islands krimidronning.  Huldar 
og Freyjas forhold fra et uforpligtende engangs-
knald, konstant kurre på tråden i dagslys til 
et bollevenskab om natten er blevet bedre og 
bedre. Hun, den selvstændige og trodsige femi-
nist med honnette ambitioner, han strisseren, 
den tidligere tømrer til fast food og forbigående 
forhold smelter mere og mere sammen. Men på 
den gode måde som ikke går ud over spænding 
og stil. Som altid hos Sigurdardottir er der over-
raskelser til sidste punktum.

Bo Tao Michaëlis 
Krimier og klassikere 
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1794
af Niklas Natt och Dag

Gutkind. 550 sider.    

Forfatteren og journalisten Natt och Dag fik et 
internationalt gennembrud med sin historiske 
roman ’1793’, det turbulente år for Sverige efter 
at kong Gustav III var blevet myrdet året før. Her 
kommer så forsættelsen på trilogien, Bellmann 
Noir. Men glem alt om sød skønsang sunget til 
Ulla med barm i festhøjde og rokokokrøller ned 
ad nakken. Glem alt om pæne historiske roma-
ner a la Scott og Ingemann. Moden for genren 
nu er at beskrive hvor skident og råddent hvor 
forfædre levede i synd og skarn. Stockholm 
stinker af afføring og armsved mens den for-
henværende soldat Mickel Cardell og hans ven-
inde Anna Stina Knapp er på færd igennem et 
sinistert komplot med bøse mænd og deres 
intriger. Men først skal vi med en ung adels-
mand forlibt under sin stand og derfor sendes 
til en svensk koloni i Caribien. Her konfronteres 
han med den umenneskelige slavehandel og 
revolutionære kræfter som vil ændre tingens 
tilstand. Spørgsmålet er om det er til det bedre 
eller værre. 

Dem der faldt i marts
af Volker Kutscher

Lindhardt og Ringhof. 624 sider.    

Med femte bind om politiefterforsker Gereon 
Rath fra det katolske Køln og hans kollega og 
kæreste Charlotte Ritter fra det mere verdslige 
Berlin er vi nået frem til Hitlers magtoverta-
gelse i 1933. Rigsdagen brænder og der smedes 
rænker. Rath har kvajet sig under karnevalet 
i sin hjemby, men kommer hjem til Berlin for 
at undersøge en sag om hjemløse vagabonder, 
desillusionerede veteraner og depressionens 
hjemløse børn. Langsomt men systematisk bli-
ver de to hovedpersoners omgivelser mere og 
mere nazistiske. Anderledes tænkende samt 
jøder bliver sendt i lejre. Til såkaldt omskoling 
eller pludselig død. Bøgerne er jo blevet gjort 
til den flotte fjernsynsserie, ’Babylon Berlin’. 
Men historierne adskiller sig dog en smule for 
filmene. Så nyd serien, men glem ikke at læse 
bøgerne! 

Løgn i din hals
af Lars Kjædegaard

Gyldendal. 272 sider.    

Kjædegaards standhaftige og redelige serie om 
politimakkerne som først er kolleger, så bol-
levenner siden rigtige kærester, Anita Hvid og 
Thor Belling, er historien om kærlighed som 
spirer mens kriminalitet opklares. Med denne er 
vi tilbage til begyndelsen. Om hvordan den gang 
de egentlig mødte hinanden ude i marken for 
forbrydelser og opklaringer. Mystiske telefonop-
kald om falske dødsfald og andet såre slemt får 
fatale konsekvenser. Hvor især Anita får lov at 
vise, at hun er lavet af samme stof som rigtige 
strissere.  Som altid hos Kjædegaard er stilen 
slentrende og lun hverdagspoesi, men sat ind i 
et logisk og gennemtænkt plot samt den kradse 
og klassiske ramme som kendetegner den rea-
listiske politirutineroman. ’Løgn i din hals’ er en 
fin sag om de små ryk i hverdagen som skaber 
den store skæbne. Mens Anita og Thor går i 
gang med at lære hinanden at kende. Hyg dig 
med uhygge og en chance for en romance.   

KRIMI

Bo Tao Michaëlis 
Krimier og klassikere 

Bo Tao Michaëlis giver       

Hvad vil du selv give? 

KRIMI

Bo Tao Michaëlis giver       

Hvad vil du selv give? 

KRIMI

Bo Tao Michaëlis giver       

Hvad vil du selv give? 



17

Natsangeren
af Johanne Mo

Lindhardt og Ringhof. 416 sider.     

Der er noget ganske særligt og uforligneligt 
over mange svenske krimier. De har en indre 
sårbarhed, en nordisk tristesse og dybe suk 
over at det synd for menneskene. Det gælder 
også denne. Om politikvinden Hanna Duncker 
som vender professionelt hjem til sin hjemegn, 
staden Kalmar og øen Öland for at konfronteres 
med sin private fortid med en far som det gik 
skidt. Hun kastes som sin første sag ud i en 
teenagers tragiske død, som river op i hendes 
egen baggrund med skud ind i hendes nutid 
med en utro hjerteveninde. Moe har klare lit-
terære ambitioner med rødder i hendes egen 
barndom.  Men de indfris kun i halvopløselig 
tilstand som en intention om en krimi som er 
mere end en ordinær af slagsen. Det kræver lidt 
mere kunnen og kunst end Moe viser undervejs. 
Her i sit første bind om den traurige Hanna og 
hendes spøgelser og dæmoner. Kan anbefales 
til den krimilæser som elsker bod og soning 
mere end hæsblæsende spænding. 

Ingen udvej
af Cara Hunter

Gads Forlag. 376 sider.    

Savner du inspektør Morse fra den fine gamle 
og noble universitetsby og egentlig også ham 
kriminalkommissær Christopher Foyle fra 
anden verdenskrig, så er der godt nyt med Cara 
Hunters ferme krimiserie. Med den melankol-
ske og humanistiske kriminalinspektør Adam 
Fawley og hans kolleger, folk og fæ fra just 
Oxford. Gedigent, grundigt og ganske charme-
rende engelsk håndværk. Hunter kan sin genre 
med at blande politiarbejde sammen med pri-
vatliv uden at vi får for meget kram og kære-
steri. ’Ingen udvej’ begynder ganske tragisk. En 
mor og hendes to sønner brænder ind i en påsat 
brand. Flammerne fortærer ikke kun nutiden, 
men sætter også ild til fortiden, hvor skeletter 
falder ud af skabe og alt kommer for en dag 
side efter side. Der selvfølgelig kurre på tråden 
og trakasserier på stationen. Men måske også 
et plaster på Fawleys eget ægteskabelig sår og 
sorg? Læs selv efter.

Sande tigre
af Mick Herron

Forlaget Olga. 378 sider.    

Fortsættelsen på ’Døde løve’ er historien om 
at MI5s tabere også kan efterligne tigre, når 
krigen blæser i ørene på dem, som det hedder 
hos gamle Shakespeare. Hovedpersonen, den 
pruttende, skrydende og storrygende Jackson 
Lamb og lederen af afdelingen for efterretnings-
væsenets kvajpander, får kidnappet sin trofaste 
sekretær. Tilsyneladende forført af en tidligere 
drukkammerat og bolleven er hun havnet hos 
nogle, som vil bruge hende til at få udleveret 
vigtige papirer. Bag hendes bortførelse gemmer 
sig en gusten indenrigsminister, der påfaldende 
ligner den nuværende premiereminister Boris 
Johnson. Herrons til er det rapkæftede ord-
skifte, dialoger som dueller og replikker som 
knytnæver. Plottet fører ud i et opgør som nok 
mere er Ian Fleming end John le Carré. Men 
spændende til sidste side. Især for læseren som 
aldrig bliver træt af kvinder med farlige kurver, 
mænd med gustne hensigter. I et spil om at 
holde hovedet koldt, revolveren klar.
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Fangst
af Martin Jensen

Klim. 259 sider.    

Martin Jensen er jo den ukronede konge af den 
moderne danske historiske roman. Her er han 
gået tilbage til nutiden eller måske fremtiden. 
Den meget anglofile Laust Palk fra Fyn er både 
en ferm lystfisker som binder egne fluer og en 
hemmelig dansk agent som effektiv løser eller 
opløser politiske knuder. Nu får han nødigt 
men gerne en ny kapabel makker Karna på 
slæb. Sammen skal de se på en speget sag 
som både involverer hvidvask af sorte penge, 
dansk teknologi i forbudt våbenhandel og så 
Palks egen fortid. Indenfor Ringen, navnet på 
det hemmeligste af alle Danmarks hemmelige 
organisationer. Vi starter på det smukke Fyn 
og ender i det stormombruste Wales. Alt med 
megen ramasjang og Palk som en gourmet 
og finsmager af både varme retter og våde 
varer. Alt er meget hæsblæsende og vil falde 
i den læsers smag som også holder af Jan 
Guillous serie om Coq Rouge, den svenske 
agent Hamilton. Selvfølgelig mere nede på jor-
den, vi er vel danske. 

Forraadt
af Amalie Skram

Gyldendal. 200 sider.    

Amalie Skrams roman fra 1892 er et lidt overset 
mesterværk i international klasse. Til dels en 
selvbiografisk roman med baggrund i forfat-
terens første ægteskab med en norsk kaptajn. 
Romanen handler om den unge Ory som ved 
et bryllup i Bergen bliver gift med den ældre 
og ikke mindst mere erfarne kaptajn Riber. 
Straks efter vielsen står de til søs på hans 
skib som skal til England. Ory er jomfru selv 
et stykke efter brylluppet, men bliver mere og 
mere nysgerrig på den modne mands seksuali-
tet i skikkelse af ægtemanden Riber. Han er en 
bramfri sømand som kun delvis lægger skjul på, 
at han har kendt andre kvinder før sin hustru. 
Dette, hans fortid, bliver Ory sygeligt optaget 
af og det kommer til en psykologisk dødedans 
a la Strindberg. I et parforhold på et skib, som 
udvikler sig ubønhørligt til en moderne trage-
die.’ Forraadt’ er skrevet moderne sin tid i en 
knap koncis, og konkret prosaisk realisme. Et 
ætsende spejl af kvinders fatale uvidenhed om 
egen og mænds seksualitet. 

Den gamle mand og havet
af Ernest Hemingway

Lindhardt og Ringhof. 112 sider.    

Ernest Hemingway fik velfortjent Nobelprisen i 
1954 for sin lille roman ’Den gamle mand og 
havet’. Den kom ud i 1952 og var forfatterens 
sidste egen udgivelse før han tragisk tog sit eget 
liv i 1961. Oprindeligt skulle den være en del 
af en større romansuite om menneskets lod på 
havet og på jorden. Men romanen kan sagtens 
stå alene som en allegorisk fabel om at elske sin 
skæbne også når den vender dig ryggen. Nu er 
den kommet ud en ny oversættelse ved Mich Vraa 
med forord af forfatterens søn Patrick Hemingway 
og præsenteret af forfatterens barnebarn Seán 
Hemingway. Desuden er der novelle som ikke 
tidligere har været udgivet. Samt andet materiale 
fra forfatterens hånd vedrørende fisk og fæ i det 
caribiske hav. Til med er der fine fotos og noter. 
Men hovedretten er og bliver historien om den 
cubanske fisker og hans kamp med en marlin og 
de hajer dens lig tiltrækker. Absolut begyndere 
med hensyn til Hemingway kan roligt begynde her. 
Med en kortprosa, hvor mindre siger mere, at det 
ufortalte kan være selve historien.  
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Lone Kühlmann   
Det har i 24 år været min største 
årlige fornøjelse at deltage i 
Introduktion til Bogsæsonen. I alle 
årene har jeg haft den store glæde at 
bestyre  alt det, der ikke er fiktion. Vi 
kalder det Biografier, debat, kultur, 
men jeg er ikke veget tilbage fra koge, 
eller fuglebøger, hvis jeg blev grebet 
af dem.
Det er et fantastisk suplement til 
min hverdag, som journalist forfatter 
og ikke mindst foredragsholder. Jeg 
lever, groft sagt af at være velori-
enteret, og i den forbindelse har jeg 
virkelig fået meget foræret af denne 
min nebengesjæft. Jeg bestræber mig 
på at dække både de helt nødvendige 
bøger, og vigtige bøger fra mindre 
forlag, som man ikke nødvendigvis 
lægger mærke til i farten. Populære 
livsstilsbøger klarer sig i de fleste til-
fælde uden min hjælp.

Jutlandia - Krig, kald og kærlighed 
af Helle Juhl

Lindhardt & Ringhof. 288 sider.

Det er 70 år siden hospitalsskibet Jutlandia drog 
afsted på sit første togt til Korea, som det danske 
bidrag til Korea-krigen. Det smukke hvide skib 
var udstyret med det nyeste hospitalsudstyr og 
bemandet med Danmarks dygtigste læger og 
sygelejersker. De stod i kø for at komme med. 
Dels var det et vigtigt humanistisk bidrag, dels 
var det en fantastisk mulighed for at komme ud 
og se en verden, der især den gang, var meget 
langt væk. 
Helle Juhl har fundet dagbøger og breve fra især 
to sygeplejersker, hvis observationsevner giver 
et fremragende indblik i livet om bord. Både 
det helt ufattelige hierarki, lægerne havde hver 
sin kahyt, sygeplejerskerne var fire i hver, og 
de professionelle opgaver med at lappe sårede 
krigsofre sammen. Skibet havde forbud mod at 
behandle civile koreanske ofre, men det var så 
åbenlyst urimeligt i rolige perioder, at togtets 
chef, Kai Hammerich vendte det blinde øje til, 
når sygelejerskerne tog sårede, ofte forældreløse 
børn om bord.

Miraklet på Blegdammen 
af Henriette Bendix og Preben Lund

Frydenlund. 176 sider. 

Det er ikke på grund af sammenligningen med 
Corona, at denne bog er skrevet. Det er fordi 
tiden er ved at rinde ud, hvis man skal have fat 
i ofrene og pårørende for polioepidemien i 1952.  
Og det har forfatterne fået. Både patienter, der 
var børn den gang, en enkelt mor, som græ-
dende måtte aflevere sit lille barn i isolation på 
Blegdamshospitalet, og flere læger, der som 
unge studerende var med. Beretningerne er 
både rystende og fulde af imponerende livsmod. 
Lammelse af lemmerne var slemt nok, men 
værst var lammelse af muskulaturen omkring 
lungerne. Det døde man af. Indtil en ung læge 
brød med normerne og overlægens forskrifter 
og skar hul i halsen og håndpumpede luft ind. 
Det gjorde en hær af unge studenter så i døg-
nevis. Pumpede med den ene hånd og vendte 
bladene i bogen, de læste højt af for børnene, 
med den anden. Det reddede mange liv. 
Det er kun en brøkdel af historien.  Det er spæn-
dende, lærerigt og desværre mere aktuelt, end 
man kan ønske sig. 

Lone Kühlmann
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Med døden på arbejde
af Hans Petter Hougen og Sidsel Rogde

Lindhardt & Ringhof. 376 sider.

Flere danske retsmedicinere har tidligere skre-
vet gode og sobre bøger om deres arbejde, her 
får vi en brevveksling mellem to erfarne kolleger 
fra hhv. Norge og Danmark. De har tydeligvis 
brugt hinanden til at læsse af på, og det forstår 
man godt, der er behov for når ens arbejde 
består i at rydde op efter katastofer, krig terror 
og tortur. 
De har været med efter Tsunamien i Thailand, 
Utøya, Scandinavian Star, Balkan i 90´erne, 
Gaza i dag og politiske mord og tortur i en lang 
række lande.  Begge rejser ud for bl.a. Amnesty 
International, og grufulde overgreb på menne-
skerettigheder fylder indlysende meget.
De er optagede af, hvad det psykisk opslidende 
arbejde gør ved dem, der står med det. De over-
vejelser er ret nye, skriver Hougen. Før i tiden 
var bekymringen om man fysisk kunne holde til 
de lang arbejdsdage under vanskelige omstæn-
digheder. ”Vi bør drøfte det internationalt. Ikke 
mindst med yngre kolleger. De ældre anser sig 
selv som en blanding af Tarzan og Fantomet.” 

Bjælken i mit øje 
af Carsten Jensen

Politikens Forlag, 272 sider. 

Carsten Jensen har oplevet krig, gru og set 
eftervirkningerne af tortur. Han er blevet over-
vældet af gråd ved sine opevelser, gået i stå 
midt i et interview, fået uforklarlige hovedpiner, 
kontroltab, som han ikke dulmer med sprut 
eller piller men ved skriveprocessen. 
I en af de korte tekster, der udgør bogen cite-
rer han den 23-årige svenske skribent Stig 
Dagermans reportagebog Efterår i Tyskland, 
der blev til i 1946. Den unge forfatter får at vide, 
at tyskerne i ruinerne liver under  ”Ubeskrivelige 
forhold”. Nej, hvis man vil, kan de udmærket 
beskrives, svarer Dagerman, med ord Jensen 
tydeligvis har gjort til sin egen ledetråd i det lan-
ge forfatterskab. Bogen begynder med et over-
fald på Carsten Jensen på fredelige Østerbro. 
Det er sådan set ikke på ham personligt, men 
fordi han var på det forkerte sted, et offer for 
blind vold. Det er indledningen til 204 super-
korte reflektioner over vold, krig og mænd. 
Den ene lægger sig tæt op ad den anden med 
skræmmende præcision. Meget læseværdig.

Smukke ting
af Hunter Biden. Oversat af Jakob Levinsen

Politikens Forlag. 280 sider. 

Familien Bidens liv har været defineret af den 
ulykke, der ramte dem kort efter Joe Biden før-
ste gang blev valgt til senatet i 1972. Hans kone 
og lille datter omkom ved en bilulykke og de to 
små sønner på bagsædet blev hårdt sårede. 
Hunter Biden er den yngste søn, famiiens sorte 
får, og han mener at traumer fra ulykken var 
med til de helbredsproblemer, der kostede den 
tilbedte storebror, Beau, livet. Men han undgår 
at lægge ansvaret for sit eget helt ufattelige 
misbrug, sprut, kokain, crack, heroin, m.m. på 
ulykken. Det ville være for nemt, skriver han 
klædeligt. Nedturen er beskrevet i alle ube-
gribelige ydmygende detaljer, man kan roligt 
sige, at han ikke skåner sig selv. Familien, især 
faren, står der hele vejen igennem med støtte 
og kærlighed, selv om man ærlig talt ikke fatter, 
hvordan de holder ud, når han falder igennem 
efter endnu et dyrt afgiftningsbesøg. Hvorfor 
gør han det? Fordi problemerne forsvinder, og 
man får det så godt, skriver han ærligt. Virkelig 
velskrevet, og godt oversat af Jakob Levinsen.

Lone Kühlmann
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Rollemodeller & ravnemødre
af Sara Steinitz

Lindhardt & Ringhof. 288 sider.

Der er tilsyneladende et umætteligt marked 
for bøger, hvor kvinder kan spejle sig i succes-
rige medsøstre. Denne her er en af de bedre. 
Sara Steinitz har samlet fire kvinder fra politik, 
erhvervsliv og fagbevægelsen Karen Hækkerup, 
Merete Eldup, Lizette Risgaard og Mai-Britt 
Poulsen. Alle har karriere på øverste hylde, 
og alle har familie og børn. Ingen af dem har 
egentlig lyst til at tale om problemerne, men de 
tør op efterhånden, og vedgår lidt modvilligt at 
der rent faktisk er strukturelle udfordringer og 
nedarvede fordomme mod ambitiøse kvinder. At 
dømme efter udsagnene her, er det værre i poli-
tik end i erhvervslivet, men ingen steder så for-
færdeligt som i fagbevægelsen. Lizette Risgaard 
fortalte ikke til nogen kolleger i fagbevægelsen, 
at hendes mand døde. Hun var næstformand 
i LO og havde to hjemmeboende sønner. ”Jeg 
havde en opfattelse af, at jeg ikke skulle blotte 
mig. Der var ingen, der skulle have noget på 
mig, som de kunne bruge til at knække mig.” 
Tak for kaffe, siger jeg bare.

Lyst og lidenskab i Middelalderen
af Kåre Johannesen

Turbine. 186 sider. 

Historikeren Kaare Johannesen har været i 
både skriftlige kilder og kalkmalerier for at 
hente materiale til sin bog om lidenskab i mid-
delalderen. Emnet har alle dage haft stor inte-
resse. Ifølge Johannesen talte man mindre om 
sex end vi gør i dag, men dyrkede det så meget 
mere på trods af problemer med kirke og myn-
digheder, vi andre er sluppet for. 
Hvis øvelserne foregik udenfor det hellige ægte-
skab, måtte man naturligvis sikre sig mod føl-
gerne, selv om man ærlig talt har lidt svært ved 
at tro, at middelalderens metoder kunne være 
helt sikre. Hvem ville føle sig tryg med et pessar 
flettet af snerler? Eller et afkog af basilikum, 
for ikke at tale om en klæbrig masse af mynte, 
blade og frø af kål, rude og grædepilens blade 
kogt sammen? 
I øvrigt viser det sig, at de høviske riddere, 
udvekslede gode råd til at forføre eller ligefrem 
voldtage bønderpiger, som kunne være taget 
lige ud af et lummert chatforum i dag. Nå, men 
det var vel heller ikke den gang #allemænd.

Med fornøden dristighed
af Søren Nørby

Turbine. 328 sider. 

Dette er ikke flådens historie men historier fra 
flåden og nogle af dens helte. Også de uheldige.  
Som Ivar Huitfeldt, der blev en af Danmarks 
største søhelte ved at skyde op mod vinden, så 
gnister fra  hans egne kanoner satte skibet i 
brand og alle 600 på nær tre ombord omkommer. 
Eller Olfert Fischer, der under en brandstorm 
satte sit skib på grund og reddede alle 466 om 
bord.
Og så er der Tordenskjold, der kaprer en del 
af den svenske flåde ved den dristige aktion i 
Dynekilen. Det fik han dusør for, men først efter 
at kongens uægte søn flådechefen, viceadmira-
len og administrationen havde raget til sig, selv 
om de ikke var med.   
Englændernes røveri af den danske flåde er 
naturligvis også med. Også historien om den 
gang, da vi sænkede dele af vor egen flåde, for at 
tyskerne ikke skulle få den. 
Og vi sender stadig flåden ud. Så sent som i år, 
hvor der skal fanges sørøvere ud for Vestafrika.

Lone Kühlmann
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Gå - En hyldest til vandringen
redigeret af Karsten Wind Meyhoff

Gads Forlag. 256 sider. 

Corona danskere traver afsted. Også folk, som 
før i tiden kun gik ud til bilen, er nu begyndt 
at omgås deres venner på traveture. Gud ved, 
om det holder ved efter vaccinen? Under alle 
omstændigheder har vi her en glimrende sam-
ling essays om at gå. Både alene og sammen 
med andre. 
Jeg var især glad for Rune Engelbreth Larsens 
informerede indlæg om naturens sørgelige til-
stand, og Nanna Simonsens underholdende 
forslag til mad fra gåturen i mark og skov. Hun 
bryder sig i virkeligheden ikke om at gå, det 
skal have et formål, og det kan evt. være at 
samle mad i naturen. Hun minder om, at det er 
bedst at have en madpakke med. Og penge,hvis 
man skulle falde over et ægudsalg eller en 
jordbærbod.
Man bør naturligvis også læse Bente Klarlunds 
konstante påmindelse om at gå for livet. 10.000 
skridt hver dag. Vi ved det jo. Jeg tænkte på det, 
da jeg rejste mig fra sofaen og tog hunden med 
i mosen.

Mine stillesteder
af Peter Olesen

Frydenlund. 184 sider. 

Min flittige gamle kollega, Peter Olesen, har 
sammen med fotografen Henrik Bjerregrav 
begået en fin lille billedbog om dejlige ste-
der i Danmark, hvor man kan sidde og være 
stille med sig selv. Olesen har i tidlgere bøger 
beskæftiget sig med hvor man  kan finde stilhed 
i byerne København og Odense, her i coronati-
den har han udvidet det til hele landet. 
Olesen er æstet. Han bryder sig ikke om for 
højlydt snak i sommerhusområdern eller på 
cykelstierne, men da han med alderen har  fået 
problemer med hørelsen, letter det lidt på irrita-
tionen. Dog ikke mere, end han undrer sig over, 
hvordan så mange cyklister og vandrere kan 
lukke naturens lyde ude med hørebøffer, der 
isolerer den enkelte i sit eget univers. 
Det kan jeg sagtens følge ham i. Bogen er til 
inspiration, men også konkret med forslag til 
både gå, sidde og cykelture. Praktisk opdelt 
efter landsdele. Og faktisk ikke større end at 
man godt kan have den med i en (lidt stor) 
lomme.

Fra græsplæne til grøntsagsmark
af Lene Skrumsager Møller

Lindhardt & Ringhof. 328 sider. 

Hvis det ikke er nok at være stille, så kan man 
have stor glæde af Lene Skrumsager Møllers 
bog om hvordan hun på bare et år, lavede sin 
græsplæne i et parcelshuskvarter i Hvidovre om 
til en selvforsynende have. 
Selv om man ikke har lyst til at gå linen ud og 
anskaffe sig kaniner, høns og ænder, er der rig-
tig mange gode og anvendelige råd. Jeg har haft 
have, også køkkenhave, i en menneskealder, 
men har fundet i hvert fald et godt tip til at dyrke 
kartofler på en ny måde.
Det er ikke nødvendigt at grave et stykke af 
græsplænen op, man kan lægge kartoflerne 
direkte på græsset dækket med 30 cm. tang. 
Tang er nemt at komme til, hvor jeg bor, og i 
øjeblikket (april) ligger kartoflerne til forspiring. 
Jeg skal nok fortælle, hvordan det er gået næste 
gang. 

Lone Kühlmann
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