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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.

Den store Tonni2ton
af Adam 0.

Høst & Søn. 144 sider. BILLEDBOG

En glad kæmpebog om hjælpsomhed og fan-
tasi. Den består af tre billedbøger. Den sidste 
er spritny og fortæller, hvordan det gik Ingeborg 
og hendes store ven Tonni, da de forsøgte at 
putte fantasi og farver ind i folkeskolen. De er 
oppe imod stærke kræfter. En flok forbenede 
skoleinspektører opererer under sloganet ”Der 
findes ikke drager”. Men det gør der! Adam 
O. fik Kulturministeriets store pris for børne-
bøgerne om ”Den rustne verden”. Nu får han 
måske ”grineprisen” for sine flotte tegninger 
og kloge ord?
Fra 5 år og op

Steffen Larsen giver 5 ugler

Hvad vil du selv give?

Ranuknus
af Zenia Johnsen

Illustreret af Lea Hebsgaard Andersen

Jensen & Dalgaard. 40 sider. BILLEDBOG

En vidunderlig dobbeltbundet historie om 
næsten alt og himmelrummet. Her er den svæ-
vende hundelignende dreng Arne alias planeten 
Ranuknus. Her er hans babysitter i ulige uger 
Molly. Hun ønsker sig en pony, der hedder Jytte. 
Men i stedet får Arne en stjernekikkert. Så kan 
han lære at holde sig ved jorden. Smukt omfav-
ner tegneren det hele i svæv og blide farver. 
Forfatteren præsenterer en række udsagn som 
viser sig at hænge sammen midt i mellem him-
mel og jord. Du vil elske denne her bog! Måske 
især om natten.
Fra 5 år og op

Steffen Larsen giver 5 ugler

Hvad vil du selv give?
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Halens historie
af Yulia Horst

Illustreret af Daria Rychkova

Overset fra norsk af Jannie Jensen

Batzer. 40 sider. BILLEDBOG

Halen er på mode. Der er endog dem, som 
mener, at vi allerede har en hale, den er bare 
usynlig. Nu kommer to russiske kunstnere og 
fabulerer over, hvordan vi kunne anvende denne 
legemsdel. Og det er til ikke så lidt. Vi kan 
svinge med den. Vi kan ”holde i hale” med 
kæresten. Vi har sportsgrenen ”haleløftning”. 
Og vi kan gå til halefrisør om onsdagen. Om 
venskab hedder det, at ”de er to haler ud af ét 
stykke”. Illustrationerne er bevidst holdt i et 
gammeldags før-hale sprog, så man kan se, 
hvad man har mistet.
Fra 6 år og op

Steffen Larsen giver 4 ugler

Hvad vil du selv give?

Besat
af Dennis Gade Kofod

Illustreret af Kristian Eskild Jensen

Jensen & Dalgaard. 40 sider. BILLEDBOG

Nu kan det ikke blive mere uhyggeligt. Den 
dystre bornholmer Kofod allierer sig med den 
dygtige tegner fra det sydlige Sorø. Sammen 
inviterer de små menneskebørn indenfor, så 
de kan blive spist og kogt af en bortløben heks. 
De spiller med åbne kort. De advarer løbende 
kiggelæseren om, hvad der venter. Men sådan 
noget er jo kun med til at forhøje kiggelæse-
lysten. Ikke? Kom og kog mig! Det er sørme 
uhyggeligt, og det fortsætter ud over sidste side 
og bagsiden med. Hvis du ser en stor sort kat, 
så løb. Løb! Løb!
Fra 6 år og op

Steffen Larsen giver 4 ugler

Hvad vil du selv give?

Historien om Englebassen
af Bjarne Reuter

Illustreret af Ursula Seeberg

Gyldendal. 118 sider. BØRNEBOG

Velkommen til Røste Espeløv i Nordsjælland. 
Her logerer bedstefar i et fantasirige i en skov 
fuld af hemmeligheder. Når børnebørnene kom-
mer på besøg skruer han op for dem allesam-
men. Så kan de lære det. At verden er stor og 
underfuld. Også om sommeren. Vida og Karl 
har prøvet det før (i ”Historien om nissen”), 
så de ved, hvad der venter. Og alligevel ikke. 
For bedstefar har allieret sig med Englebassen, 
et mystisk maleri og natteravnene. Ursula 
Seebergs illustrationer stråler om kap med 
måner og stjerner. 
Fra 6 år og op

Steffen Larsen giver 4 ugler

Hvad vil du selv give?
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Fængslet ved verdens ende
af Erik Barfoed

Høst & Søn. 285 sider. BØRNEBOG

Efterfølgeren til ”Fangeskibet” fra sidste år er 
lige så lastet med spænding og handling. Nu 
er drengen Tom landet i englændernes Gulag 
– Australien/Tasmanien. Vi er først i 1800-tallet
hvor simpelt tyveri blev straffet med minimum
7 år i det fjerne. Tom og hans veninder møder
de oprindelige indbyggere, nybyggerånd, kolo-
nistyrets grusomhed samt den venlighed og det
held som hører sig til i en ”rigtig” børnebog. Erik 
Barfoed fortæller stadig som en mellemting
imellem Dickens og Frændeløs. Og det er godt.
Fra 10 år og op

Steffen Larsen giver 4 ugler

Hvad vil du selv give?

Fønix
af Hanne Kvist

Gyldendal. 160 sider. UNGDOMSBOG

Det er utroligt, hvad Hanne Kvist kan finde 
på! Midt i fysiktimen ankommer et habitklædt 
væsen fra ”det mørke stof” for at se på vores 
jord. Er den værd at redde? Kan den reddes? 
Sammen med pigen Anna undersøger de for-
holdene og sniger sig ind til klimatopmødet i 
København (igen-igen), hvor de får foretræde 
for EU’s kvindelige præsident, som kalder sig 
”børnenes præsident.” Men er hun det? Det er 
en rablende, morsom, tankevækkende bog, som 
ender lige så pludseligt, som den begyndte. Gør 
vi mon også det?
Fra 12 år og op

Steffen Larsen giver 4 ugler

Hvad vil du selv give?

Akio
af Anne Mia Steno

Krabat. 140 sider. UNGDOMSBOG

Her er den grummeste bog, som er kommet 
for børn/unge i lange tider. Men man opdager 
det først, når det er for sent. Her fortælles om 
pigen Anne på 15 år, der bor med sin far i Japan. 
Hun er interesseret i landet og kulturen, men 
bliver mere og mere besat af stemmen fra Akio 
i hendes telefon. Den kommer fra programmet 
omnius. Vi er i AI-land (= kunstig intelligens), og 
Akio er varmere, blødere og mere forstående 
end rigtige levende mennesker. Det er uhygge-
ligt. Det er sandt. Og det er her allerede. 
Fra 13 år og op

Steffen Larsen giver 5 ugler

Hvad vil du selv give?
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Rosenholm trilogien 3. - Natskygge
af Gry Kappel Jensen

Turbine. 598 sider. UNGDOMSBOG

Fire piger tjekkede ind på det magiske gymna-
sium i ”Roser & violer”, der er seriens første 
bind. Hvad de har oplevet af mystik, mord og 
manipulering er voldsom læsning. Nu spidser 
det hele til og oldgamle profetier står til tro-
ende. Serien rammer den perfekte blanding af 
hormoner og hårrejsende hændelser. Og tak-
ket være forfatterens store viden bliver man 
oplyst om alternative verdener, kvinders tunge 
lod igennem tiderne - og hvem der slog Trine 
ihjel. Dansk fantasy når det er bedst.
Fra 14 år og op

Steffen Larsen giver 4 ugler

Hvad vil du selv give?

Pixie lever stadig
af Sofie Riis Endahl

Byens forlag. 232 sider. UNGDOMSBOG

Pigen Emma bliver til Pixie i gymnasietiden, 
hvor hun hænger ud med avancerede typer som 
lærer hende at livet er andet end artig stræben 
og gode karakterer. Men at der også er sex, druk 
og joints. Forfatteren kryber ind under huden på 
kliken og nærmest affotograferer deres gøren 
og laden, deres motiver, op- og nedture. Det er 
magisk fortællekunst af en forfatter på 20 år. 
Hvad kan det ikke blive til? Nu fortæller hun lidt 
samme historie som i filmen ”Druk” – at et par 
promiller hjælper. Men det koster!
Fra 14 år og op

Steffen Larsen giver 5 ugler 

Hvad vil du selv give?

En kontrakt med Gud
af Will Eisner

Oversat fra engelsk af Paw Krogsbæk Mathiasen

Fahrenheit. 188 sider. TEGNESERIE

”En kontrakt med Gud” er den hellige gral 
blandt tegneserier. Den første ”grafiske roman” 
(fra 1978), skønt ”romanen” består af fire novel-
ler. Vi følger skæve eksistenser i lejekasernen 
på Dropsie Avenue nr. 55 i bydelen Bronx, New 
York. Her er jødiske Frimme Hersh, som indgik 
en kontrakt med Gud. Men Gud holdt den ikke. 
Og her er gårdsangeren, som ikke kan finde 
tilbage til den gård, hvor heldet boede. Mest 
bevægende er historien om varmemesteren og 
hans hund. Man bliver vaccineret imod at indgå 
kontrakter.
Fra 12 år og op

Steffen Larsen giver 5 ugler

Hvad vil du selv give?
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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… 

Det var nok det bedste! 
Af Dorthe Karrebæk

Jensen og Dalgaard. 144 sider. Billedfortælling

Dorte Karrebæk er en af landets mest originale 
illustratorer og har illustreret mere end 200 
bøger. 
Og hvor kan der siges meget gennem billeder!
Indlevende, udleverende og næsten uden ord 
(de er i hvert fald ikke de vigtigste) fortæller hun 
her om en aldeles voksen datters forhold til sin 
døve, ekstravagante, fjerne, attråede, møgirri-
terende - og døde mor.
Det handler om at få sagt ordentligt farvel. 
Og nu går rejsen for datteren frem og tilbage i 
tiden - mellem stampen i jorden, afmagt, tårer 
og adskillige glas vin. 

Manden som elskede Sibirien 
Af Roy Jacobsen og Anneliese Pitz

Turbine. 284 sider. Norsk roman 

”Den, der en gang har haft en sommerfugle-
vinge under mikroskop, vil opdage landskaber, 
som ikke findes noget andet sted … der skal 
en sommerfuglevinge til; den lærer os ganske 
enkelt at se, inden det er for sent.”
Siger det citat ikke alt?
Manden, der elskede Sibirien, er den tyske 
naturforsker Fritz Dörries, som levede fra 1852-
1953 – og altså blev 101 år og levede til han 
døde.
Bogen er en sand reportage fra Det vilde Østen. 
Fyldt med sommerfuglevinger og forskerøjne, 
naturbenovelser og farefulde rejser. Og smukke 
tidstypiske farvelagte billeder.
Ad omveje havner hans erindringer hos Roy 
Jacobsen og hans kone, Annelise Pitz. Og det er 
en gave til alle os andre. 

otte Wiemer giver 5 ugler

Hvad vil du selv give?
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DANSK 
ROMAN

Grundvold
Af Rachel Röst 

Gyldendal. 398 sider. Dansk roman 

I det (mis?)brugte krydsfelt mellem selvbiografi, 
roman og autofiktion fortæller Rachel Röst (for-
klædt som Rebecca) med rystende nærkend-
skab om en barndom i en mormonfamilie. 
Det er stærk læsning om religiøs radikalisering. 
Far hersker over maden og livet og toiletpapiret. 
Ofte med seksualiserende undertoner. 
Rebeccas mor og to søstre må finde sig stumt 
i det hele. 
Romanen følger Rebeccas frigørelseskamp. Og 
når det gælder hendes far, er hun uden forso-
ning.  
Læs den ikke for fiktionens skyld, men som et 
eksempel på mønsterbrydning. For her er den 
en øjenåbner.

Hvad vil du selv give?

Kaplevej 97
Af Lilian Munk Rösing

Asger Schnacks Forlag. 120 sider. Dansk roman

Lilian Munk Rösing foretager på en måde den 
omvendte bevægelse. Hun går så langt ned i det 
personligt oplevede, at det nærmer sig fiktion. 
Ikke gemme sig bag gardinet. Men lade gardi-
nerne selv tale. 
Vi er i Virum på Kaplevej 97, der er hele bogens 
omdrejningspunktet. Her lå mormors hus, hvor 
hun boede med sine to barnløse søstre. 
Den sidste søster døde i 2019. 
NU skal huset ryddes. 
Og nips, broderede duge, lugte og marokko-
puder deles og spredes som sand i vinden og 
tårer i øjnene.
Det er de minutiøst sansede, materielle gen-
stande, Rösings essay tager udgangspunkt i. 
Ekvilibristisk formfuldendt og – skulle jeg hælde 
en dråbe malurt i bægeret: næsten for lækkert! 

lotte Wiemer giver 4 ugler

Hvad vil du selv give?

Hvis vi ikke taler om det
Af Leonora Christine Skov 

Politikens Forlag. 368 sider. Dansk roman

Forfatterens eget jeg fylder pænt i nyere lit-
teratur.
Og fyldt bliver rummet i Leonora Christina Skovs 
(ikke længere helt) nye, selvbiografi. 
Forfatteren fik sit gennembrud med Den, der 
lever stille, om at tage afsked med en mor, der 
aldrig viste kærlighed og om at springe ud - ikke 
mindst som lesbisk kvinde. 
Det var godt. 
Og det var der tusindvis af læsere, der syntes.
Nu kommer efterfølgeren. Om succesen, om 
foredragene, om taknemmeligheden, om usik-
kerheden og om coronaen, der sætter en stop-
per for det hele. 
Og nok er det stadig godt og læseværdigt stof. 
Men det er som om den kamp for liv, luft og 
væren, der var så lidenskabeligt påtrængende 
i et’eren, denne gang holdes lidt for kunstigt 
oppe. 

Liselotte Wiemer giver 4 ugler

Hvad vil du selv give?
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DANSK 
ROMAN

Det samme og noget helt andet
Af Katrine Marie Guldager 

Politikens Forlag. 452 sider. Dansk roman

Titlen på Guldagers roman kunne næsten have 
været Leonora Christina Skovs.
Også her er der tale om en selvbiografisk to’er.
Men langt hen ad vejen synes jeg, at Guldager 
lykkes bedre.
Især i den første halvdel, hvor vi igen kon-
fronteres med forfatterskabets store traume og 
tragedie:
De uger tilbage i 1988, hvor hun først mister sin 
bedste veninde, der bliver dræbt i Nicaragua – 
hvorefter hendes far bliver slået ihjel i den store 
togulykke i Sorø.
Det er stadig hjerteskærende læsning. Og livs-
klog bearbejdelse.

Hvad vil du selv give?

De andre
Af Mikael Josephsen

Gyldendal. 256 sider. Dansk roman

Den er næsten ikke til at holde ud.
Og alligevel burde den være et must for alle 
mennesker. 
For ’De andre’ er en af den slags romaner, der 
både får hjertet til at krympe og gør det meget 
større.
Og så er vi i den ende af samfundet, hvor engle 
nægter at gå. Eller hvor engle netop flyver rundt. 
Josephsens bog om de mest udsatte grupper i 
samfundet, hjemløse, psykisk syge, narkoma-
ner, er en roman for alle os på solsiden. 
Og forfatteren har gjort sit hårde forarbejde. 
Han har selv været en af dem. 
Du må aldrig mere træde på en, der ligger ned.
Det er den sætning, man lukker bogen med. 
Tak.

selotte Wiemer giver 4 ugler

Hvad vil du selv give?

Adam i Paradis
Af Rakel Haslund-Gjerrild

Lindhardt og Ringhof. 304 sider. Dansk roman

’Fru Hessellund... venter i grunden altid (…) men 
uden håb. 
Sådan lever mange, de venter på at noget skal 
komme og rykke dem ud af denne livets ven-
tesal (…).
Det er denne chance (…) der får os til at holde 
ud og blive ved.’
Fru Hessellund er maleren Kristian Zahrtmanns 
(1843-1917) husbestyrerinde. Og på mange 
måder hans kvindelige skygge. For også han 
venter på, at nogen skal komme. Eller noget 
skal træde ud af billederne. At han kan male 
livet levende, modellerne om til kød og blod ved 
at gå så tæt på, hans øjne overhovedet tillader. 
Og netop det fanger Rakel Haslund-Gjerrild 
mesterligt i sin roman. Hun går så tæt på, som 
ordene overhovedet tillader. 
Og verden bliver større. 

Liselotte Wiemer giver 4 ugler

Hvad vil du selv give?
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DANSK 
 ROMAN

Jeg hedder Folkvi
Af Maria Hesselager

Gurkind. 190 sider. Dansk roman

Dette er en helt usædvanlig debut. 
Vi er i Vikingetiden - og det lyder måske lidt 
langgabende, som store krus mjød og skibe 
med drager. 
Men ’Jeg hedder Folkvi’ er helt, helt anderle-
des. Fin og følsom. Fortalt i et dybt fortættet, 
impressionistisk sprog. Som en bas, der spiller 
på bunden af en mose…
Sjældent har jeg læst så stærkt om kærlighe-
dens mørke afhængighed. Og om prisen for ikke 
at ville være voksen.
Pigen Folkvi er forelsket i sin egen bror. Mere 
må ikke siges…

Hvad vil du selv give?

Mødrenes gade
Af Kristin Marja Baldursdottir

Gyldendal. 254 sider. Islandsk roman

Vi er i Island i 60’erne.
Marit er hovedperson, forældreløs, nybagt stu-
dent, arbejder i en biograf og er 20 år. Hun bor 
hos sin lidt excentriske søster.
Og ideen om at have to hængsler i fortællingen: 
aftnerne ved billetlugen, hvor Marit tegner sig 
væk fra verden - og portrætterne af beboerne 
i ’Mødrenes gade’, som hun lærer at kende, 
da hun søger et værelse - fungerer sine steder 
elegant. 
På overfladen er det mændene, der styrer, men 
bag døren regerer kvinderne. 
Og nå ja, så er der den unge Kristoffer. 
Igen skriver Baldursdottir i sådan et lidt søgt 
ungpige-sprog. 
Og man skal ikke slå nogen oveni hovedet med 
tidligere bøger. Men Karitas er Marit altså ikke!

elotte Wiemer giver 3 ugler

Hvad vil du selv give?

Pigen fra det store hvide skib
Af Mich Vraa og Jesper Bugge Kold

Lindhardt og Ringhof. 394 sider. Dansk roman

Vraa kan skrive historisk stof så det er en 
fryd. Og trilogien fra de Vestindiske øer var vel 
hovedværket.
Nu lander vi mere mainstream. 
Jeg-fortælleren, sygeplejerske Molly, møder vi 
i Odense på befrielsesdagen i 45. En god pige, 
der mindre godt har været kæreste med en tysk 
soldat.  
5 år senere bliver hun antaget på hospitals-
skibet Jutlandia.
Romanen krydsklipper mellem Mollys sørejse 
og den 11 årige Yun fra Korea, der på nærmeste 
hånd oplever krigens ødelæggelser og de ame-
rikanske soldaters rå hærgen.  
Vraa og Kold har skrevet en fascinerende blan-
ding af ’lægeroman’, historisk dokumentarisme 
og rejsefortælling. Ikke helt komprimeret nok. 
Men den løfter sig. 
Så bliv hængende!

Liselotte Wiemer giver 4 ugler

Hvad vil du selv give?

Liselotte Wiemer 
Dansk og nordisk skønlitteratur 
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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. 

Pige, kvinde, andet 
Bernadine Evaristo 

Gads Forlag, 443 sider. Storbritannien

Denne roman vandt Bookerprisen i 2019, men 
den britiske forfatter måtte dele udmærkelsen 
med canadiske Margret Atwood for Den blinde 
morder.
Pige, kvinde, andet er en kalejdoskopisk roman 
om tolv forskellige (sorte) kvindeskæbner. Selv 
om romanen fremtræder som kollektiv, er dra-
matikeren og kultfiguren Amman central. Efter 
mange års arbejde krones hendes bestræbelser 
omsider med held, da hun får opsat et stykke på 
det anerkendte National Theatre. Romanen, der 
er er forfattet i en flydende og poetisk strøm af 
ord, tager sin begyndelse på dagen for premi-
eren og afsluttes, da Amma kan ånde lettet op. 
Pige, kvinde, andet er en i alle ordets betydnin-
ger stor roman om, der selvfølgelig er politisk i 
sin dagsorden, men også forløsende i sin humor 
og dybe menneskelighed. Kan varmt anbefales. 

Carsten Berthelsen giver 5 ugler

Hvad vil du selv give?

Dobbeltblind 
Edward St Aubyn

Gads Forlag, 325 sider. Storbritannien

I romanen Dobbeltblind præsenteres læseren for 
tre venner: Lucy, Olivia og Francis, der alle har en 
uddannelse i biologi. Olivia forsker i genetik og er 
levende optaget af arv og miljø, bl.a. fordi hun er 
adoptivbarn. Hendes kæreste, Francis, er ansat 
på et gods og dybt engageret i en reetablering af 
Naturens sande orden (såkaldt rewilding), men 
han har en skyggeside, da han eksperimenterer 
heftigt med psykedeliske svampe. I USA er den 
hovedrige Sterling Hunter begyndt at interessere 
sig for mulighederne for at overføre følelser og 
sindsstemninger via it – i en venturekapitalfond 
(Digitas). Han har lige ansat Lucy, der var stu-
diekammerat med de to kærester, til netop at 
researche i livsforbedrende teknologi. Og således 
er banen kridtet op til en konfrontation (natur 
versus unatur) i London. Edward St Aubyn slog 
overbevisende igennem med den (selv-)biogra-
fiske romanserie (1992-2012, 1-5) om Patrick 
Melrose. Dobbeltblind er fascinerende i sin sati-
riske hudfletning af tidens biologiske modeluner, 
men også krævende i sine lange udredninger. 
Carsten Berthelsen giver 3 ugler

Hvad vil du selv give?

Carsten Berthelsen   
Oversat skønlitteratur
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Spøgelser
Dolly Alderton

Hr. Ferdinand, 415 sider. Storbritannien

Romanen Spøgelser omspænder et år fra 3. 
august til det følgende år. Det er datoen for 
hovedpersonen Nina Deans fødselsdag, og på 
overfladen forekommer alle hendes omstæn-
digheder vellykkede: Hun er en anerkendt 
madskribent og kogebogsforfatter, har en god 
lejlighed og er en attraktiv singlekvinde. Men 
hun savner nærhed og tilskyndet af en veninde, 
download’er hun datingapp’en Linx. Her fin-
der hun den naturbegejstrede revisor Max, der 
synes at være den ideelle partner. Men efter en 
periode ophører hans opringninger, Nina forstår 
intet og dog dette, at hun er blevet ”ghosted”. En 
af de betydninger som bogens titel implicerer. 
I 2019 udsendte Dolly Alderton den selvbio-
grafiske roman Alt hvad jeg ved om kærlighed, 
som også udstillede vilkårene for at være en 
kvinde i trediverne. Spøgelser er forfatterens 
debutroman. 

Carsten Berthelsen giver 3 ugler

Hvad vil du selv give?

Shuggie Bain 
Douglas Stuart

Politikens Forlag, 496 sider. Storbritannien

Shuggie Bain vokser op i en forstad til Glasgow, 
hvor den nedlagte kulmine er genbo. Her er han 
– en fortabt sjæl – i 1980’ernes Storbritannien 
uden en faderskikkelse, for denne sjuft har 
forladt familien og efterladt Shuggies mor dybt 
alkoholiseret. Der er ingen hjælp at hente hver-
ken hos Shuggies (halv-)søskende, der er fra-
værende eller de arbejdsløse (og fordrukne) 
naboer. Skolekammeraterne udsætter ham for 
mobning, og morens skiftende mandlige part-
nere udnytter hende, der er en falmet skønhed. 
En smule trøst finder han hos veninden, Leanne, 
der har en identisk skæbne og tilsvarende fami-
lieforhold, så de forstår hinanden nærmest tele-
patisk. Skriveprocessen tog Douglas Stuart ti år, 
mens han fristede tilværelsen som designer for 
forskellige større modehuse. Han fik utallige 
afslag fra diverse forlag, men til sidst blev den 
selvbiografiske roman lanceret og belønnet med 
The Booker Prize i 2020. Det er en meget over-
bevisende, rystende og stærk bog. Kan varmt 
anbefales. 
Carsten Berthelsen giver 5 ugler

Hvad vil du selv give?

Den sidste årsfest 
Liane Moriarty

Hr. Ferdinand, 432 sider. Australien

Sophie Honeywell bærer rundt på en trist 
hemmelighed: Hun forlod sin drømmemand, 
Thomas, lige før, at han ville fri til hende. Et år 
er gået, han er blevet gift, og hun opgiver tanken 
om ham. Men skæbnen har sine veje, og de 
mødes igen på den mystiske ø, Scribbly Gum, 
hvor Sophie arver et hus, der har tilknytning til 
Thomas’ familie. Her på øen ruger flere hem-
meligheder, som har dybe rødder i historien. 
For længe siden fandt to søstre nemlig et forladt 
spædbarn i nabohuset(!). Hvem var det? Og 
hvorfor er dette den sidste årsfest for fejringen 
af barnet? 
Liane Moriarty brød igennem på den internatio-
nale bogscene med romanen Min mands hem-
melighed, (på dansk 2015), fulgt af Store små 
løgne, der blev en stor succes som HBO-serie 
med Reese Witherspoon og Nicole Kidman. Den 
aktuelle roman har fine spændingselementer 
men ikke potentiale til at blive et verdenshit som 
Store små løgne. 
Carsten Berthelsen giver 3 ugler

Hvad vil du selv give?
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Oversat skønlitteratur
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Den sidste boghandel i London 
Madeline Martin

Lindhardt og Ringhof, 320 sider. USA

London 1939. Grace Bennett og hendes veninde 
Viv ankommer til storbyen, hvor de får logi hos 
Graces afdøde mors veninde. Hun skaffer Grace 
et job i en boghandel, Primrose Hill Books, i 
nabolaget. Selvom ejeren er en gnavpot, vinder 
hun efterhånden hans sympati og får mere 
indflydelse på den stagnerede butik og dens 
udvikling til at blive et åndehul for kvarterets 
beboere. Anden Verdenskrig buldrer ind over 
metropolen, og Grace begynder at oplæse lit-
teratur for et lydhørt publikum under The Blitz 
på undergrundsstationerne, der fungerer som 
beskyttelsesrum. En romantisk tilgift er den 
handsome pilot Georg Anderson, som hun – helt 
sikkert – får et meget nært forhold til. 
Hyggeroman for det publikum, som sværger 
til underholdning, der sætter fokus på forestil-
lingen om The Good Old British Way of Living. 

Carsten Berthelsen giver 3 ugler

Hvad vil du selv give?

Firefly Lane 
Kristin Hannah

Cicero, 512 sider. USA

Året er 1973. Kate Mularkey har affundet sig 
med at være placeret i bunden af de udtværede 
skæbners hierarki, da Tully Hart viser sig på 
nethinden og i hendes liv på Firefly Lane, hvor 
de bor. Sidstnævnte er alle drenges drøm om 
en pige, men alligevel insisterer hun på at blive 
bedsteveninde med denne ligegyldighed. De to 
piger bliver uadskillelige. I tredive år rider de 
samtlige storme af. Men de er forskellige: Tully 
har en ambition om berømmelse og spotlys (tv-
star!), mens Kate “blot” har en drøm om mand 
og familie. Men så indtræffer der noget skæb-
nesvangert – et forræderi – som har potentiale 
til at rive deres venskab fra hinanden. Hvilke 
beslutninger skal de træffe? 
Romanen er købt af Netflix og kan streames 
som føljeton. Firefly Lane er meget underhol-
dende og et fint portræt af to spillevende kvinder. 

Carsten Berthelsen giver 4 ugler

Hvad vil du selv give?

Den forsvundne søster 
Lucinda Riley

Gyldendal, 744 sider. USA

De seks første bind af fortællingen om De Syv 
Søstre fortalte om den mystiske millionær Pa 
Salt og hans adoption af de kvinder, der alle er 
opkaldt efter (syv)stjernebilledet Plejaderne. De 
har hver deres skæbneroman. Pa Salt dør ved 
indledningen af sagaen, men efterlod søstrene 
med nogle ledetråde, der kunne hjælpe dem 
med at finde deres biologiske forældre. De seks 
af pigerne voksede op på Pa Salts ejendom, 
Atlantis, i Schweiz, men blev født i forskel-
lige lande og havde forskellige livsvilkår. I den 
syvende bog har søstrene besluttet, at de vil 
finde den sidste søster, men efterforskningen 
besværliggøres, da de kun har en ring som bevis 
på hendes eksistens… 
Forfatteren døde efter lang tids sygdom i 2021, 
men efterlod sig med De Syv Søstre en verdens-
succes, der er blevet fulgt af en særdeles trofast 
skare af læsere, der har elsket at følge søstrene 
på vej. Her er virkelig kulørt underholdning til de 
lange efterårs- og vinternætter. 
Carsten Berthelsen giver 4 ugler

Hvad vil du selv give?
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Læg verden bag jer 
Rumaan Alam

Politikens Forlag, 304 sider. USA

Amanda og Clay tager på ferie med deres 
teenagebørn til et fjerntliggende sted på Long 
Island, hvor de har lejet et luksushus med pool 
og jacuzzi. Her forventer de en uge i sus og 
dus uden én eneste bekymrende tanke. Men 
en mørk og stormfuld nat banker det på døren. 
Det er et bekymret (sort) modent ægtepar, der 
beder om husly for natten. De påstår, at de i 
rædsel er kørt fra et mørklagt New York. De 
har bestemt ret til overnatning, for det er deres 
hus, som Amanda og Clay har lejet. Men er det 
sandheden? Amanda mener fx ikke, at et sort 
ægtepar kan besidde en sådan luksus… Kan de 
implicerede stole på hinanden? 
Forfatteren Rumann Alam har skrevet en 
særdeles virknings- og meningsfyldt dystopi 
om (svigtende) teknologi, race, fordomme og 
instinkter. 

Carsten Berthelsen giver 5 ugler

Hvad vil du selv give?

Instinktet
Ashley Audrain

Hr. Ferdinand, 384 sider. USA

Blythe O’Connor har det slemt med sine fami-
lierelationer. Hendes mor forlod mand og barn 
tidligt i hendes opvækst. Hun føler, at moderen 
overhovedet ikke elskede hende. Da Blythe bli-
ver gravid og føder en lille pige, vil hun derfor 
gøre alt, for at historien ikke gentager sig. Men 
datteren Violet ikke er nem at elske. Hun skri-
ger nemlig hjerteskærende, når Blythe pusler 
hende, men ikke når hendes far, Fox, holder 
hende i sine arme. Blythe bliver derfor mere og 
mere paranoisk og tror, at barnet bevidst driver 
hende til vanvid. Og da katastrofen indtræffer, 
tror Blythe, at hun har skabt et monster eller 
snarere, at en nedarvet forbandelse hviler over 
hende og deres liv. 
Ashley Audrain har skrevet en familietragedie 
og psykologisk thriller, der både er bevægende 
og dybt foruroligende. 

Carsten Berthelsen giver 4 ugler

Hvad vil du selv give?

Det der skiller os 
Brit Bennett

Gyldendal, 416 sider. USA

I Det der skiller os følger læseren et tvillingepar, 
der født i den fiktive by, Mallard, Louisiana. Her 
har slaveejerne hyppigt plejet omgang deres 
slavegjorte undergivne, så der er mange børn 
med en lysere hudfarve, bl.a. Stella og Desiree 
Vignes – romanens hovedfigurer. Da tvillingerne 
er 16 år, bliver de enige om at prøve lykken hver 
for sig. Stella finder en hvid mand og lever en 
velhavende (hvid) tilværelse i Los Angeles, mens 
Desiree frister tilværelsen som ”sort” med en 
voldelige ægtemand, som hun må forlade. 
Denne mageløse roman sætter et skarpt fokus 
på identitet og race og stiller spørgsmålet: Hvad 
sker med et menneske, der som Stella slet-
ter alle spor og skifter hudfarve som et andet 
sæt tøj? 
Brit Bennett er også med rette blevet berømmet 
for sin roman Mødrene (2016). 

Carsten Berthelsen giver 5 ugler 

Hvad vil du selv give?
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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.

Bleg ild
Af Vladimir Nabokov

Turbine. 344 sider. KLASSIKER

Denne roman, der udkom i 1962 skrevet af sam-
me skribent som syv år før var blevet celebert 
verdensberømt for skandaleromanen Lolita, 
anses med rette for at være et moderne og 
avantgardistisk hovedværk. En slags litterært 
spil med spejle, en proces som handler om 
litteraturens væsen og veje og hvorledes man 
som fortolker skal/kan udlægge teksten. Værket 
drejer sig om en kommenteret udgave af et 999 
linjer langt digt af den amerikanske poet John 
Shade. Udover digtet får vi en gennemført og 
fortolkende gennemgang ord for ord om digtets 
mening og motivkreds. Det lyder tungt og ægge-
hovedet. Men Nabokov er som altid en satirisk 
skælm og bidsk ironiker som med syret humor 
udleverer både alverdens Holger Fortolkere og 
læsere som kræver sandhed, psykologi og navn-
lig identitetstilbud af sin kulturelle lekture. Det 
lyder højbrynet og højlitterært, men rolig nu på 
alle måder er den raffinerede metaroman en 
begavet og morsom historie med mere end en 
mening.
Bo Tao Michaëlis giver 5 ugler.

Hvad vil du selv give?

Mr. Norris skifter tog
Af Christopher Isherwood

Turbine. 253 sider. KLASSIKER

Både som film og som teater er Christopher 
Isherwood i dag mest kendt som forfatteren bag 
musicalen Cabaret. Den bygger nemlig på hans 
delvis autofiktive roman Farvel til Berlin skrevet 
på baggrund af forfatterens ophold i den tyske 
hovedstad i Weimarrepublikken før Hitler. Denne 
efterfølger, som udkom i 1935, er også et pro-
dukt af englænderens år i Berlin. Historien dre-
jer sig om venskabet mellem briten Bradshaw, 
forfatterens eget mellemnavn, og den mystiske 
lyssky kommunist – og lidende masochist – 
Arthur Norris. Denne færdes i den underskov 
af spioner og spekulanter som udgjorde Berlins 
fordækte natteliv og skyggeside. Med Hitlers 
magtovertagelse må de involverede flygte og 
hutle sig videre frem i verden. Forfatteren tog 
senere selv afstand fra sin bog om fortidens 
stakler i de sidste demokratiske dage før nazis-
mens diktatur. Han fandt den for hjerteløs og 
disengageret i det europæiske ragnarok epoken 
reelt var i mellemkrigstiden. Men underholden-
de det er romanen. Om Norris’ fatale togskifte.
Bo Tao Michaëlis giver 4 ugler.

Hvad vil du selv give?
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Ni essays om Dante
Af Jorge Luis Borges

Oversat og kommenteret af Ditlev Tamm

Gyldendal. 76 sider. KLASSIKER

Litteraturen om middelalderens visionære itali-
enske digter Dante Alighieri er på 200 år blevet 
til en verdensomfattende, evigt arbejdende indu-
stri. Udlægninger og fortolkninger af geniet har 
gjort ham kosmopolitisk. Helt til Danmark, hvor 
vi både har mindst tre oversættelser af floren-
tinerens Guddommelige Komedie om, helvede, 
skærsild og paradis. Samt en grandios plads 
med sølje i København over for Glyptoteket. Den 
store argentinske og åndsbeslægtede forfatter 
Jorge Luis Borges beskæftigede sig det meste 
af sit liv med sin kollega fra 1300tallet. Det kom 
der ni strålende og skelsættende essays ud om. 
De er her oversat, samlet og kommenteret kon-
genialt af Ditlev Tamm. Borges koncentrerer sig 
om de mest berømte sange fra Inferno. For så at 
gå videre ind i de efterfølgende riger for de døde 
sjæle og mere eller mindre store syndere.
Borges med sine fantasmagoriske fiktioner er 
ikke for begyndere. Men hans læsninger er en 
fremragende begynderbog og guide til kommen-
de læsere af Dante. 
Bo Tao Michaëlis giver 5 ugler
Hvad vil du selv give?

Malina
Af Ingeborg Bachmann

Grif. 400 sider. KLASSIKER

Denne roman om en kvinde er både en inderlig 
og drilsk kærlighedsroman, en tågetæt og ægte 
thriller og et traditionelt trekantsdrama, udkom 
for første gang i 1971. Handlingen er klart præ-
get af sin turbulente efterkrigstid, hvor alle vær-
dier er til revision, de fleste illusioner demaske-
rede. Den navnløse jeg-fortæller kan minde om 
den klassiske amerikanske privatdetektiv. I tre 
både selvstændige og dog sammenhængende 
dele får vi følger vi den kvindelige hovedperson i 
samklang med forskellige mænd.  Historien om 
den umiddelbare forelskelse, det at elske flere 
og alligevel hin eneste ene og at leve i skyggen 
af en dominerende fader, er en motivkreds som 
for sin tid faktisk peger frem mod vor egen tid 
og tidsåndens tematik. Historien er på en gang 
i sin handling rimelig mainstream og en sur-
reel læseroplevelse, en avantgardistisk og skel-
sættende fortælling. En født klassiker indenfor 
nyere tysksproget litteratur.
Bo Tao Michaëlis giver 5 ugler

Hvad vil du selv give?

Sag 1569
Af Jørn Lier Horst

Modtryk. 342 sider. KRIMI

Dette er fjerde og forløbelig sidste bind om den 
elskværdige, sagtmodige og sympatiske ældre 
norske strisser, William Wisting. Han arbej-
der mestendels på uafklarede sager som enten 
enten ikke har fundet sin afslutning eller fået 
en forkert. Det sidste er tilfældet med denne. Et 
mord på en syttenårig pige i 1999 med fængslet 
skyldig påstås at være et justitsmord via ano-
nyme breve. Samtidig bliver Wisting også invol-
veret i et nutidigt drab i og med at et kvindelig 
bliver fundet i en brandtomt. Og så har hans 
datter Line problemer med kæresten. Horst 
skriver i den klare og koncise stil, man en gang 
turde kalde for mandhaftig. Man mærker at 
forfatteren er tidligere politimand og kender den 
gængse forretningsgang både på stationen og 
gerningsstedet. I bedste klassiske og spænden-
de Ed McBain-stil får du fascinerende politiar-
bejde, afhøringsrutiner og forensisk efterforsk-
ning. Hvor ikke kun en DNA-undersøgelse, men 
selv banalt strømforbrug kan fælde en morder!  
Bo Tao Michaëlis giver 3 ugler

Hvad vil du selv give?

KLASSIKER
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Hvad vinbjerget gemte
Af Alessandro Perissinotto

Arvids. 258 sider. KRIMI

Den midaldrende teater- og tv-skuespiller bella 
figura Domenico er taget tilbage til sin hjemegn 
i det nordlige Italien. Hans voldelige, og forhadte 
far, som han for år tilbage brød forbindelsen 
med, er kommet på hospice for at dø. Hans 
mor bor i Torino med en ny mand. Så hende 
besøger han også på vejen. Samtidig støder 
han ind i gamle venner og en forhenværende 
kæreste, har en romance med en af faderens 
sygeplejersker. Sådan set en roman om hvor en 
flygtning krydser sit spor og får et gensyn med 
svundne somre og bitre vintre. Thi inde i denne 
historie om ungdommens tabte land er der også 
en uforløst og delvis uopklaret kidnapning, vold-
tægt og kvindedrab. En true crime-sag fra for-
tiden som stadigvæk traumatiserer de gedulgte 
gerningsmænd og deres børn. Den italienske 
krimiroman er på alle måder en sådan af slag-
sen som kan anbefales til den kræsne læser, 
der ellers rynker på næsen af genren som kulørt 
og underlødig kiosklitteratur.
Bo Tao Michaëlis giver 4 ugler

Hvad vil du selv give?

Damaskus
Af Iben Albinus

Politikens Forlag. 504 sider. KRIMI

Udfarende og lettere drikfældig, men dybt enga-
geret i sin omverden møder vi Sigrid på bogens 
første side indespærret i et syrisk fængsel 
juni 2011. Uddannet journalist med arbejde i 
Amnesty International og så fyret som skanda-
løs fjernsynsjournalist. Nu er hun via en venun 
endt her i Syrien, ansat i et stort firma med 
filial i denne diktaturstat stedt turbulent og 
midt i det arabiske forår. Men Sigrid, hvis navn i 
Mellemøsten udtales som secret, er også dansk 
spion som skal sno sig ind i magtens korrido-
rer. Hvor hun genfinder sin ungdomsveninde 
syreren Reem med hver hun deler en sinister 
fortid med hjemme i Danmark. Reem er gift 
med en sympatisk læge som forsøger at behage 
humant de mange demonstranter regimet hen-
synsløst slår ned på med terror og tortur.
Denne politiske spændingsroman har rigtig 
mange bolde i luften, hvor de fleste gribes om 
end nogle gange lidt kluntet og klodset. Men er 
man til Leif Davisens politiske thrillers, så er 
der flot end omfangsrigt serveret.
Bo Tao Michaëlis giver 3 ugler

Hvad vil du selv give?

Den forkerte mor
Af Michel Bussi

People’sPress. 500 sider. KRIMI

En sympatisk psykolog har i behandling en tre-
årig dreng som påstår hårdnakket at hans mor 
ikke der hans rigtige. Lidt før har der været 
et voldsomt blodigt smykkekup tæt på havne-
byen Le Havre i Normandiet. Samtidig møder 
vi tre forskellige kvinder med hver sit forhold 
til børn. Hende der tilsyneladende ikke kan 
få nogen, hende som trængende så gerne vil 
have et og hende som på grund traurig misrøgt 
har mistet et. Alle spindes ind i denne vældig 
spændende men også komplicerede og labyrin-
tiske intrige med mord og mysterier. Typisk for 
galleren Bussi forstår han at sno sig igennem 
utallige sider, hvor selv til allersidst er der en 
et sving med plottet som forbavser sin læser. 
Sandsynlighed står til troende og yndere af 
den angelsaksiske logiske og logistiske ’Hvem-
gjorde-det-detektivroman’ vil kanske synes, at 
der er for mange franske frække finurligheder 
med i spillet. For slet ikke at tale om erotisk 
kærlighed med stort k og små knald.
Bo Tao Michaëlis giver 3 ugler

Hvad vil du selv give?
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Ingen udvej
Af Cara Hunter

Gads Forlag. 376 sider. KRIMI

Denne krimi er kommet på den britiske avis 
Sunday Times liste over de 100 bedste af slag-
sen siden 1945. Om det nu er rigtigt eller ej, den 
er i hvert fald fremragende og i mine øjne forfat-
terens bedste indtil videre. En lille familie bræn-
der inde, mor og to sønner. Men hvor er faderen 
henne? Og hvad er årsagen til denne tragiske 
hændelse. Kriminalinspektør Adam Fawlwy, 
som selv har en tragedie med i sin personlige 
tragedie, bliver sammen med sit team sat på 
sagen. Opklaringen følger vi både fra politiets 
og fra mediernes side, avisklip og omtale og 
det hele er rammet ind af Adams traurige men 
fornuftige jegfortælling der også drejer sig om 
eget privatliv men med måde. Hunter er en 
glimrende plotmager og holder sig samtidig 
inden for det muliges rammer, den hverdags-
agtige realisme. Mordbrand er en forfærdelig 
måde at slå mennesker ihjel på. Men inde bag 
de nedbrændte gemmer sig endnu en tragedie 
som har et tvist i intrigen helt til de sidste sider. 
Bo Tao Michaëlis giver 4 ugler

Hvad vil du selv give?

Jomfruerne
Af Alex Michaelides

Hr Ferdinand. 400 sider. KRIMI

Den engelsk-græske enke Mariana, som miste-
de sin mand ved drukneulykke på øen Naxos, 
er taget til sit gamle universitet og college i 
Cambridge. Noget som skulle være et gensyn 
med studietid og veninder forvandle sig til et 
mareridt i og med at først en og siden flere 
unge kvinder brutalt bliver myrdet. Sågar på 
en oldgræsk facon som peger på den karis-
matiske professor i græske tragedier, Edward 
Fosca med fløjlsstemme og falkeblik. Men der 
er flere ugler i mosen end i et middelstor dyre-
reservat. Samtidig får vi en masse at vide om 
den oldgræske verden med sonoffer, blodskyld, 
hævn og selvmord og andre mystiske sager. I det 
hele taget er det en meget lærd krimi fyldt med 
litterære citater og kulturelle passager. Men 
bag det hele ligger en slentrende gammeldags 
guvernanteroman med en stakkels kvinde i nød 
blandt sinistre mænd som ønsker hende død 
og måske det som victorianerne fandt værre. 
Sproget er klart og koncist, men slutningen 
noget usandsynlig og labil.
Bo Tao Michaëlis giver To en halv ugle.

Hvad vil du selv give?

Øen
Af Ragnar Jónasson

Gads Forlag. 330 sider. KRIMI

To unge islændinge, en mand og en kvinde, tager 
på en fræk weekend op i det nordlige og øde 
Island. Hvad der skulle have været indledningen 
til elskov og idel lykke, ender brat og brutalt med 
kvindens død. Ti år senere tager fire islændinge 
af sted på endnu en weekend denne gang til en 
afsidesliggende og delvis øde ø i den sydlige del 
af Island. Også her ender idyllen med en drama-
tisk bortgang.
Ragnar Jónassaons anden del i trilogien om den 
traurige politikvinde Hulda Hermannsdottir fra 
Reykvavik er næsten lige så god og gysende som 
den forrige ’Mørket’. Men mere en traditionel 
politirutineroman end en skæbnesvanger thril-
ler nordic noir. Men historien om den gådefulde 
Hilda som livet ikke har været gavmildt begavet 
med lykke, er velskreven og velturneret. Igen 
et krimilitterært vidnesbyrd på at Island leverer 
nogle af de bedste og mest vedkommende kri-
mier i Norden.  
Interessant nok er forfatteren både en forfatter 
præget af sit lands sagakultur og samtidig en 
viderefører af arven fra Agatha Christie.
Bo Tao Michaëlis giver 3 ugler

Hvad vil du selv give?
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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.

Det første år
Af Anne Sofie Kragh

Politikens Forlag. 336 sider. BIOGRAFI

Anne Sofie Kragh har haft næsten uhindret 
adgang til statsminister Mette Frederiksen, og 
det er der kommet en fremragende bog ud af. 
Fokus er indlysende på corona og på Frederiksens 
og hendes departementchefs Barbara Bertelsens 
tro på, at man må være et skridt foran. Better 
safe than sorry. Stærkt støttet af Kåre Mølbak fra 
Statens Serum Institut. Bogen blotlægger kon-
flikten mellem statsministeriet og Mølbak på den 
ene side og Sundhedsstyrelsens Søren Brostrøm 
på den anden. Brostrøm vil have evidens, Mølbak 
siger, at før man har evidens, er det allerede 
for sent. Det er nervepirrende spændende, når 
statsministeren går ind til endnu et pressemøde, 
og ikke ved om Brostrøm vil falde hende i ryggen. 
Det gør han som bekendt ikke, men det er tæt 
på. Vi møder en statsminister som har det bedst 
med at sidde for bordenden, og for hvem det ind-
lysende er de folkevalgte politikere, der træffer 
beslutningerne. Embedsmændene er der for at 
assistere dem bedste muligt. Hendes departe-
mentschef er enig.
Lone Kühlmann giver 5 ugler

Hvad vil du selv give?

Ovenpå. 4. bind erindringer
Af Ritt Bjerregaard

Politiken. 336 sider. BIOGRAFI

I modsætning til Mette Frederiksen har Ritt 
Bjerregaard aldrig været bange for, at vedkende 
sig sit feministiske udgangspunkt. Hverken når 
hun var politisk magtfuld eller udenfor. Hun 
noterer sig i fjerde bind af sine erindringer, at 
da Mette Frederiksen dannede regering var kun 
7 ud af tyve ministre kvinder, og i det helt cen-
trale økonomiudvalg ingen kvinder. Til gengæld 
bemærker hun, at de lande, som har kvinder 
ved roret, som Danmark, klarer sig bedst igen-
nem corona. Selv om hun oprindeligt støttede 
Helle Thorning-Schmidt, har Ritt ikke noget 
til overs for Thornings før og efter feminisme, 
som var usynlig, da hun var statsminister. Det 
fjerde og sidste bind erindringer samler op på 
den skuffende tid som borgmester, den korte 
tid som Kinaambassadør, og de mange tætte 
venskaber. Typisk for en kontrolfreak har hun 
for længst valgt sit gravsted. Sammen med 
manden, Søren Mørch, købte hun i 2018 et sted 
på Vestre Kirkegård, der hvor alle store social-
demokrater hviler. Hun har plantet æbletræer.
Lone Kühlmann giver 4 ugler

Hvad vil du selv give?
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En linje i verden
Af Dorthe Nors og Henrik Saxgren

Gad. 303 sider. BIOGRAFI

Dorthe Nors kan noget med ord, og Henrik 
Saxgren kan noget med fotografi. Hver for 
sig skaber de billeder, der sætter tanker i 
gang. Tilsammen giver de en fortælling om 
Vestkystlinjen fra Skagen til Vadehavets begyn-
delse i Holland. Fordybet i bogen glemmer man, 
at Danmark også er storby og travlhed. Det 
er der ikke noget af her. Det er ro og natur. 
Sommetider truende mørk natur. Man skulle 
næsten tro, at solen aldrig skinnede. I hvert fald 
ikke ret tit. 15 essays og en billedfortælling i tre 
dele. Alt fuld af undren, poesi og ind imellem 
røverhistorier og forklaring på, hvordan fugle 
kan finde vej. For slet ikke at tale om, historien 
om hvordan Dorthe Nors farmor,da hendes søn 
præsenterede sin tilkommende, så på kære-
stens røde hår og sagde ”Det hår får vi aldrig 
ud af familien igen", og det var sandt, for Nors 
er rødhåret.
Det er sådan en bog, man får lyst til at give væk, 
men indser, at så må man købe en ny. For man 
vil beholde den.
Lone Kühlmann giver 5 ugler

Hvad vil du selv give?

Stemmer fra Grønland
Af Kirsten Thisted

Kristeligt Dagblads Forlag. 491 sider. BIOGRAFI

En dybt gribende bog. Vi er i Grønland tilbage i 
1920-erne. 200 år efter Hans Egedes ankomst. 
Det handler om forholdet mellem koloni og 
kolonimagt. Fortalt ud fra personlige oplevelser 
gennem breve, dagbøger, bøger og artikler. Og 
det er enkeltpersoner, der står frem.
Der er ingen helte og stort set ingen skurke, 
men - det er jo Grønland - kranke skæbner og 
stolte personer. En grundstamme er den fat-
tige og tuberkuloseramte fisker og stridsmand 
Peter Gundel, der i årevis skriver breve om 
forholdene til sin ven den danske læge Jørgen 
Hvam. De giver et godt billede af magtforholdet. 
Også mellem de to venner. Gæt selv, hvem der 
skriver De og hvem der skriver du til den anden.
Blandt andre portrætter er den danske Ingrid 
Chemnitz, der gifter sig grønlandsk og derfor 
aldrig bliver rigtig godkendt af de andre dan-
ske kvinder i kolonien. Og den højt begavede 
grønlandske præst Mathias Storch, der bliver 
konstitueret provst. Men kun konstitueret.
Det er 100 år siden, men til at blive meget klo-
gere af i dag.
Lone Kühlmann giver 4 ugler

Hvad vil du selv give?

Den danske bog om Norge
Af Kristoffer Flakstad

Gads forlag. 262 sider. KULTURHISTORIE

Danmark og Norge er uløseligt forbundne. På 
meget godt og kun lidt ondt.
Forfatteren er nordmand af fødsel og dermed 
også af hjerte, men har boet i Danmark næsten 
hele sit liv.
Vi skylder hinanden. Man kan i flæng nævne 
Hans Egede, Holberg og Tordenskjold. 
Og hvad har vi leveret? Blandt andre den dan-
ske prins Carl, som nordmændene efter en 
folkeafstemning ved selvstændigheden i 1905 
valgte som den, der blev kong Haakon 7. Glemt 
var 400 års natten. Og i flere af årene under 
2. verdenskrig sejlede vi 22 tons dagligvarer 
med skib hver dag til Norge. Danmark har 
også givet ånderum til norske kunstnere som 
Ibsen, Amalie Skram og Munch. Bemærk lige, 
at Et dukkehjem, Dyrene i Hakkebakkeskoven 
og teaterversionen af Skam alle havde verdens-
premiere i København. Det varer ved.
En velskrevet, informerende og underholdende 
bog, som alle bør læse, før de går ombord i 
Norgesbåden. I Norge danskebåden. Den har 
sejlet siden 1866. 
Lone Kühlmann giver 4 ugler

Hvad vil du selv give?
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Porten til verden
Af Michael Bregnsbo, Lars Kjær og Jørgen Sevaldsen

Gad, 300 sider. REJSER

Det er ikke en turistguide men gedigen kultur-
historie forfattet af tre danske historikere, sjovt 
nok fra tre generationer. Jørgen Sevaldsen født 
1942, Michael Bregnsbo 1962, og Lars Kjær 
1983. Tydeligvis alle tre store Londonelskere 
og den underholdende beretning strækker sig 
fra Romernes London, over angelsaksernes og 
vikingernes London til vore dages 9 millioner 
indbyggeres by, hvor en tredjedel i 2019 var 
født uden for ikke bare Londons men landets 
grænser. 
London har udviklet sig i en kamp imellem 
konger (politikere) og købmænd. Den dag i 
dag er der to fikspunkter, den politiske magt i 
Westminster og pengemagten i City. Sidstnævnt 
for tiden især repræsenteret ved arabere, kine-
sere og russere. Åbenheden har ikke mindst på 
det seneste ført til etniske spændinger, men 
som selv Brexitforkæmperen Boris Johnson 
siger, ” Det er et tegn på en selvsikker bykultur, 
at den kan tage imod mennesker fra hele verden 
og gøre dem til londonere.”  
Lone Kühlmann giver 3 ugler 

Hvad vil du selv give?

Danmark set gennem en bilrude
Af Martin Zerlang

Gad. 272 sider. BILER

Bogen kunne lige så godt hedde fra tøf tøf til 
brum brum. 
Danmark var med fra fra første øjeblik. Også til 
at bygge de nye vidundere som Hammelvognen, 
der var verdens tredje bil.
Bogen er fuld af stærkt underholdende billeder.  
Og citater som f. eks. venstrepolitikeren Rasmus 
Hansen, der i 1903 har set de fæle farkoster i 
København og siger, "at vi ikke ønsker at møde 
et sådant Kjøretøj, naar vi er ude på landevejene 
med Hest og Vogn." Den var han næppe blevet 
valgt på i dag. I hvert fald ikke som medlem af 
den jyske motorvejsmafia.
Det er ikke en bog lavet for folk (mænd), der kun 
vil se flotte, glintrede biler, men jeg tror, at også 
de vil blive opslugt af den. Tekst fuld af kulturhi-
storie, vi alle kan følge med i.
Og så punkterer den definitivt den forældede 
myte om kvinder og biler. Bl. a. med følgende 
citat fra Karen Blixen i 1923: "To Råd skal jeg 
give alle de yngre Kvinder. At klippe Håret af og 
lære at køre Automobil.  Disse to Ting forandrer 
hele Tilværelsen".
Lone Kühlmann giver 4 ugler

Hvad vil du selv give?

Kvinde kend din historie
Af Gry Jexen

Gyldendal, 336 sider. BIOGRAFI

Historikeren Gry Jexen har sat sig for at rette op 
på manglen af kvinder i den Danmarkshistorie, 
vi alle vokser op med. Titlen er en hyldest til 
70´r successen Kvinde kend din krop, som ser-
verede lettilgængelig viden om kvindens krop. 
Hun vil gøre det samme for historien. Vi får 
præsenteret 50 mest kendte og få ukendte kvin-
der fra de sidste 500 år fordelt på temaer fra 
uddannelse over seksualitet til ægteskab magt, 
økonomi, og kunst. Den røde tråd er kvinders 
historiske usynlighed, manglende uddannelse 
og deraf følgende uvidenhed. Så sent som ved 
Kirsten Aukens doktorafhandling om unge kvin-
ders seksualitet i 1953, var 93 ud af 315 fuld-
stændig uvidende om menstruation, da de fik 
dem første gang. De troede, at de var døende. 
Der er ikke nogen rystende afsløringer, men 
kvinderne synliggøres i et enkelt og direkte 
sprog, med fine illustrationer af Thit Thyrring, 
selv om man skal helt om i takkelisten for at 
finde hende krediteret.
Lone Kühlmann giver 3 ugler

Hvad vil du selv give?
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Kvinder med penis – og gravide mænd
Af Karen M. Larsen

Underskoven.186 sider. KULTUR

Karen M. Larsen er universitetslektor i historie 
og religion og det er synd at sige, at det er nemt 
at gå til hendes bog. Alligevel vil jeg anbefale 
forsøget til andre, der ligesom jeg, står usikre 
overfor  tidens kønsdebat med de mange lag, og 
udtryk. Intersektionalitet, binær, nonbinær, cis, 
transpersoner m.m. 
Karen Larsen melder klart ud, at hun har et 
biologisk udgangpunkt i sit syn på køn. Man er 
enten mand eller kvinde. Selv er hun en kvin-
delig lesbisk aktivist. Hun har ingen problemer 
med transseksuelle, men trækker stregen, når 
kvinder omtales som menstruator, og personer 
med penis definerer sig selv som kvinder, og 
beskylder lesbiske kvinder for transfobi, når de 
afviser sex med dem. Folk har lov til at føle som 
de gør, men de har ikke krav på, at andre skal 
opfatte en penis som et kvindeligt kønsorgan. 
Sjovt nok gælder retten til at identificere sig 
selv ikke alder eller race. Jeg slipper ikke afsted 
med at føle, at jeg er en sort 35-årig.
Lone Kühlmann giver 3 ugler
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Sexmagasinet
Af Sofie Riise Nors

Cobolt. 189 sider. SAMFUND

Forsiden er en væsentlig del af bogens bud-
skab: Udover økonomisk, kulturel og social 
kapital, bør feminister også vedgå sig erotisk 
kapital. Samfundet er så ulige, og kvinder så 
objektiviserede at de lige så godt kan bruge de 
våben, de har for at sikre sig magt, penge og 
selvtillid. I stedet for at kvinder frigører sig ved 
at droppe skønhedsbranchens konstante krav, 
bør kosmetik være gratis og frigørelsen findes 
ved at bruge sin seksualitet offensivt. 
Man skal ikke lade sig narre af de sjove (ikke 
særligt vellignende) tegninger. Der er tale om 
en meget faktatung bog fuld af statistik og 
kønspolitiske udsagn, som ikke bliver mere let-
læst af at stå i tegneseriebobler. ” ...hyperfemi-
nine er i stand til at agere subjekter i vores egen 
identitetsdannelse og vi eksisterer ikke i for-
længelse af the male gaze, men for vores egen 
skyld.” Det kan være sandt nok, men ville have 
vundet ved at blive udtrykt lidt mere mundret.
Lone Kühlmann giver 2 ugler
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Han, hun, hen
Af Cecilie Nørgaard

Gyldendal. 174 sider. PÆDAGOGIK

Få ord kan få folk op i det røde felt, som ”hen”, 
som siden 2015 har været optaget i den svenske 
ordbog. Men i virkeligheden er det jo et praktisk 
pronomen, så man er fri for hele tiden at skulle 
bruge det klodsede ”han eller hun”, når man 
taler om mennesker generelt. Som forfatteren 
skriver, traditionelle magtforhold af alle slags 
er ikke bare til debat netop nu, men udstilles 
i deres uretfærdighed og er måske på vej til at 
forandres grundlæggende. For de priviligerede 
er privilegierne sjældent synlige, hvad enten det 
drejer sig om køn, hudfarve eller seksualitet. 
Bogen her er en fin lille øjenåbner, når det dre-
jer sig om, hvordan vi taler sammen, og ,især, 
hvordan vi taler med børn. Sproget betyder 
noget, og det er afslørende for de eksisterende 
magtstrukturer, at det er negativt at være en 
tøsedreng, men positivt at være en drengepige. 
Hvor tit hører vi ikke det forurettede: ”Skal vi nu 
alle sammen være ens?” Fald bare ned. Lige 
er ikke ens.  
Lone Kühlmann giver 3 ugler
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