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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.

Mammut
Af Jonas Kleinschmidt 

Illustreret af Anna Jacobina Jacobsen 

Turbine, 32 sider BILLEDBOG

I poetiske vendinger og overvældende billeder 
fortælles om livet i Mammuttiden. Det er længe 
siden. Her trisser pigerne Oom og Ool rundt 
med deres mor og samler korn, frø og bær. 
Mændene går på jagt. Solen skinner. I en mørk 
nattetime møder Oom den store Mammut med 
de bedrøvede øjne. Her er et stærkt sanset 
billeddigt om at være i sin tid – på fuld tid. På 
forunderlig vis får tegner og fortæller fremkaldt 
et liv, som end ikke tykke lærde bøger kunne 
gøre. Sådan er billedbogen, når den er bedst.   
4 år og op 

Steffen Larsen giver 5 ugler  

O PO POI 
Af Jan Oksbøl Callesen 

Jensen & Dalgaard, 52 sider BILLEDBOG

Billedkunstner Callesen affyrer farvekanonen. 
Hvad mon det bliver til denne gang? Jo, sørme, 
noget om tre venner som sidder i en robåd og 
taler om to katte, der taler om den enes fætter 
og en by, hvor månen faldt ned. Hvad så? Jo, 
folkene i byen vil jo gerne have månen væk, de 
vil dumpe den i havet, men den kan ikke rok-
kes. Udmattede falder de om, og da de vågner, 
hænger månen der, hvor måner skal hænge. Se 
det er en rigtig historie for søde, sjove, skæve 
børn – og deres forældre. Og fætteren? Jo, han 
tog toget.  
4 år og op 

Steffen Larsen giver 5 ugler 
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Drengen uden øre 
Af Lilja Scherfig 

Illustreret af Toril Bækmark 

Jensen & Dalgaard, 64 sider  UNGDOMSBOG

Hvordan fortæller man om blind vrede og for-
løsende forsoning? Det ved Lilja Scherfig (se 
hendes ”Rævefælden”). Her handler det om 
kvinden, som møder den dreng, der måske/
måske ikke slog hendes søn ihjel i krigen. De 
bager brød. De laver græskarsuppe. De hjælper 
hinanden. Hun sliber kniven. Nænsomt lader 
forfatteren billedhistorien ende åbent, men med 
håb. For vold avler vold. Det ved vi jo. Tegner 
Toril Bækmarks billeder er smukke svævende 
antydninger. Forlaget kalder det en bog for alle 
mennesker. Det er sandt. 
8 år og op 

Steffen Larsen giver 5 ugler 

Dukkemageren 
Af Thorstein Thomsen 

Illustreret af Cathrin Peterslund 

Gad, 238 sider  BØRNEBOG

Den nylig afdøde forfatter siger farvel til sine 
læsere med en vild og voldsom fantasi over 
ondskab og mod til modstand. Sofies lillesøster 
får en dukke i fødselsdagsgave, som er ved at 
slå hende ihjel. Sofie må afsted til Ukraine for at 
løse gåden og redde sin søster. Vi er i året 1964, 
og Sofie kommer ud for både hjælpsomhed, 
djævelskab og fladpandede kommunister. Men 
hvem fortæller og hvorfra kommer det onde? 
”Dukkemageren” er en labyrint og en gåde. 
Heldigvis er ræven og hunden og kragerne på 
Sofies hold.  
8 år og op 

Steffen Larsen giver 4 ugler 

Mine ar 
Af Jesper Wung-Sung 

Høst & Søn, 96 sider UNGDOMSBOG

Nogen tæller de lyse timer, Jesper Wung-Sung 
tæller sine ar, når han skal fortælle om vejen fra 
rod i Marstal til oplevelsen af at være spirende 
forfatter på Tom Kristensens Thurø. Det er sjovt 
at følge. Lille Jesper faldt ofte ned fra klatresta-
tivet i børnehaven. Han faldt i et hul i Houston, 
Texas, og han bærer livets mærker på sin krop 
fra både Japan og Svendborg. Kort fortalt. Uden 
morale eller glorie. Sådan var det bare. Og kob-
lingen til skrivehåndværket til allersidst – som 
også giver ar – er flot fundet på. 
10 år og op 

Steffen Larsen giver 4 ugler 
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Frankenstein genfortalt 
Af Kenneth Bøgh Andersen 

Illustreret af Rasmus Jensen 

Politikens forlag, 240 sider  KLASSIKER

Mød Victor Frankenstein! Det stakkels men-
neske kom til verden i Mary Shellys bog fra 
1818, hvori han skaber et frygteligt uhyre, som 
måske er ham selv. Bogen er ulæselig i dag, 
men nu kommer Kenneth Bøgh Andersen og 
reder alle tråde ud, skriver om og retter, lægger 
til og trækker fra, så vupti: her er en bog, som 
kan konkurrere med alle de film og tegneserier, 
der heller ikke har fattet dybden og pointen fra 
den originale historie. Her fortælles om selve 
livets kerne, skabelsen, tilintetgørelsen. Hvilket 
drama!  
12 år og op

Steffen Larsen giver 4 ugler 

Den kroniske kyssesyge – Ida 1. 
Af Glenn Ringtved 

Illustreret af Bodil Bang Heinemeier 

Gyldendal, 122 sider UNGDOMSBOG

Her er Ida på 15 år. Hun er på vej ud af pubben 
med voldsom fart. Den tynde bog med mange 
(gode) tegninger har pinlige øjeblikke og rab-
lende ordstrømme nok til en hel trilogi. Og der 
loves da også flere bind med denne indtagende 
og øretæveindbydende pige fra landlige omgi-
velser, som elsker musicals. Ida døjer med en 
mor og en papfar som ikke forstår hende – eller 
som måske netop forstår hende. Ida har pro-
blemer. Lige nu handler det om at kysse nogen 
og så se, hvad der sker. Alkohol!? Det har hun 
prøvet. Hun er på vej. 
12 år og op 

Steffen Larsen giver 4 ugler 

Døgnåben 
Af Cecilie Grønlund 

Gyldendal, 200 sider UNGDOMSBOG

Med pikant akkuratesse beretter debutant 
Cecilie Grønlund om et moderne ungdomsliv 
i en endeløs række af tømmermænd, apati, 
insta-flimmer og formindsket selvværd. Luna er 
22 år, hun arbejder på en café i København. Hun 
elsker sammenbidt ekskæresten Casper, som 
skødesløst boller hende. Og alle veninderne 
har det bedre, end hun har? Luna vil måske 
søge ind på universitetet, men hun ved ikke 
rigtigt. Det gør ondt på fremtidens vegne at læse 
”Døgnåben.” Men måske kan den åbne nogle 
øjne for, at der er en verden uden for vinduet.    
14 år og op 

Steffen Larsen giver 4 ugler 
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Tavse verdener 1. – Den usynlige krig  
Af Boris Hansen 

Carlsen, 624 sider UNGDOMSBOG

Fartøjet suser afsted igennem Strømmen for at 
nå frem til kapitel 37 i den bog, som skal ”red-
des” fra omskrivning. Vi er i Boris Hansens fan-
tastiske univers, hvor slaget imellem de Gode 
og de Onde udkæmpes IRL = In Real Litterature! 
Kan man ændre populære bøger, kan man 
ændre folkestemningen. I ”Den usynlige krig”, 
som er første bind af 4, præseneres læseren for 
en flok dedikerede bogjægere, som bliver holdt 
i kort snor af bog-holderen Olivia. Det lykkes at 
redde 4 romaner, men hvor længe kan det blive 
ved? Glæd dig!    
14 år og op 

Steffen Larsen giver 4 ugler 

Blackout 
Af seks kvindelige afroamerikanske forfattere  

Carlsen, 289 sider UNGDOMSBOG

Det kan da ikke lade sig gøre!? Jo det kan! At 
kombinere seks forfatteres individuelle histo-
rier om kærlighed og trafikale problemer i et 
strømløst kaotisk New York. For så at samle alle 
ender og tilbøjeligheder ved en munter gade-
fest i Brooklyn. Her er rørende og tankevæk-
kende kig ind i sort amerikansk ungdom, som 
til forveksling ligner hvid dansk ungdom. Angie 
Thomas er med (”The Hate U Give”), men bedst 
er Ashley Woodfolks smukke beretning om to 
piger, som finder hinanden på et plejehjem fuld 
af gode vibrationer. 
14 år og op 

Steffen Larsen giver 5 ugler  

Blacksad – Det store samlebind 
Af Juan Diaz Canales 

Tegnet af Juanjo Guarnido 

Cobolt, 308 sider  TEGNESERIE

Privatdetektiven John Blacksad er en kat, som 
opererer på både forsiden og bagsiden af den 
amerikanske drøm. Han er omgivet af alle slags 
dyr. Slangen er snu. Frøen er fidel. Kvinderne 
er forførende, og der er skarpe skud i colten. Vi 
er i den klassiske periode, hvor man filosoferer, 
før man skyder og konkluderer, at livet er surt, 
men uundgåeligt. Farveskalaen er overvejende 
brunlig som tømmermænd. Her er de første 
5 bind i serien. Det er gedigen guld, som kan 
oplyse efterårsmørket tilsat et skvæt bourbon. 
12 år og op 

Steffen Larsen giver 5 ugler 
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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… 

Briste og bære
Af Nina Malinovski

Det Poetiske Bureaus Forlag. 232 sider ERINDRINGER

Så sært afklaret og uskyldsrent kan en erin-
dringsbog om et far-datter forhold skrives. 
Det begynder i 1951, hvor Nina Malinovski 
fødes. Faderen var en af disse højt profilerede 
forfattere, som i dag er landet i bibliotekernes 
kældre. Og var en arketype på tidens særlige og 
besværlige blanding af patriarkat og fritænker.
Bogen er fyldt med originale breve og fotos, en 
dagbog fra far til datter og datterens egen kloge 
bagklogskab, der også gør andre døtre klogere. 
Dette er en kærlighedserklæring, skriver hun 
i forordet.
Og det er det.
I tilgift får vi et blik ind i halvtredsernes ’fribyt-
tere’ på venstrefløjen, hvor børn og forældre er 
på fornavn, der er knivskarpe politiske ståste-
der, fri pædagogik og fri adgang til pessar. 

Liselotte Wiemer giver 5 ugler

Grundtvig er død 
Af Laura Ringo

Gyldendal. 268 sider DANSK ROMAN

Noget mindre menneskekærlighed møder vi i 
Laura Ringos nye roman fra en fiktiv, men gen-
kendelig højskoleverden på Møn.     
Ringos stil er morbid, skarp og altseende. Her 
er lys uden varme, som gamle Grundtvig sagde.
Vores hovedperson Petra er ca. 30 år og får 
job på skolen, der er et forberedelseskursus til 
forfatterskolen, arkitektskolen og andre trendy 
steder. Eleverne er vilde og velstillede. Og fylder 
med lærerne skolen godt op – ikke med ånd og 
salmesang, men med druk, sex, magt, løgne, 
cool ambitioner og erotiske pussycat-lege. 
Petra indleder et forhold til skolens leder, der 
ud over sætningen i bogens titel har andre guld-
korn. Han siger: ”Vi har en lang og stolt tradition 
for at knalde med eleverne.” 
Den lader jeg lige stå et øjeblik…  

Liselotte Wiemer giver 3 ugler
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KORT-
PROSA

Ars Moriendi (Kunsten at dø) og Dødedans
Af Oscar K.

Illustreret af Dorthe Karrebæk

Jensen & Dalgaard. 70 sider/ 92 sider KORTPROSA

Hvem kan dog finde på med et halvt års mel-
lemrum at udgive hele to små notesbøger om 
dødekunst og kunsten at dø. Det kan forfatteren, 
der skjuler sig under pseudonymet Oscar K., 
illustrator Dorthe Karrebæk og forlaget Jensen 
& Dalgaard.
Inden for sin genre (kan man næsten ikke sige), 
for værket er usædvanligt på dansk grund, men 
alligevel: inden for sin genre er det et bevæ-
gende vovestykke. ’Dødedans’ er makaber ske-
letballet, mens ’Ars moriendi’ er et dybt og 
usentimentalt, iltfattigt farvel til livet - sat på 
småbitte sirlige sider. 
Det er kortprosa, om at afvikle sig selv.. 
Det er skærende poesi skrevet med salt direkte 
i såret. Og sand mellem fingrene. Karrebæk 
følger kongenialt med. Noget lignende har jeg 
vist aldrig set. 

Liselotte Wiemer giver 4 ugler

De afghanske sønner
Af Elin Persson

Gutkind. 184 sider DANSK ROMAN

Netop nu slikker Danmark sårene efter 20 år i 
Afghanistan. 
Og på svensk grund debuterer forfatter og 
socialantropolog Elin Persson med en roman 
om tre i unge uledsagede flygtninge, der venter 
på svar på deres asylansøgninger. Det kunne 
såmænd ligeså godt være herhjemme. Men er 
der lidt mere menneske på den anden side af 
Sundet?
Ikke ifølge vores hovedperson, Rebecka. Det her 
sted knuser dem, siger hun.
Og den knusemaskine skriver Persson frem i 
små intense snapshots fra livet i lejren. Hun 
kender det indefra. Og man tror hende. 

Liselotte Wiemer giver 4 ugler

Du kan alt. Bd 1 & 2
Af Christian Jungersen

Gyldendal. Samlet 736 sider DANSK ROMAN

Selv siger Jungersen, at han har prøvet at skabe 
en ’vild’ bog, en slags russisk Babuskadukke. 
For sådan er livet for hovedpersonen Per – fuld 
af brud og nye liv med nye muligheder. 
Per er 48, sønnen er flyttet og empty-nest syn-
dromet ved at melde sig. Og så bliver han skilt. 
Men livet er ikke slut med hverken de 40 eller 
60. Så måske er der en Lykke-Per inden i ham?
Det er det optimistiske syn i denne kalejdosko-
piske roman, som med blandet held snor sig 
mellem det lommefilosofiske, det postulerede, 
det ømme og det ind imellem aldeles thrillerag-
tigt spændende. Men kun ind imellem.

Liselotte Wiemer giver 2 ugler

Liselotte Wiemer 
Dansk og nordisk skønlitteratur 

DANSK 
ROMAN

Liselotte Wiemer giver       
Hvad vil du selv give?

Liselotte Wiemer giver       
Hvad vil du selv give?

Liselotte Wiemer giver       
Hvad vil du selv give?

DANSK 
ROMAN

Fo
to

: C
ar

ol
in

e 
An

de
rs

so
n 

Re
na

ud

Fo
to

: P
et

ra
 K

le
is

, 2
02

1



9

SVENSK 
ROMAN

Dagene, dagene, dagene
Af Tone Schunnesson

Gads Forlag. 266 sider SVENSK ROMAN

Hvis I er til Stine Pilgaard (især ’min mor siger’ 
- som efter min mening langt overgår ’Meter i 
sekundet’) og til Stine Askovs ’Ar’ - så skriv det 
hele en tone op og tilsæt en regulær og bidende 
samfundssatire - og I har ’Dagene, dagene, 
dagene’ af den svenske dramatiker, blogger og 
kulturskribent Tone Schunnesson. 
Vores hovedperson er den 39-årige skruppel-
løse blogger Bibbs, der engang var kendt fra 
MTV og reality shows, og nu på styrtdyk nedad. 
Og så er hun overvægtig. Og bliver forladt af sin 
kæreste. 
Nyd og fryd denne usentimentale samtids-
skildring, som er Schunnessons første bog på 
dansk.

Liselotte Wiemer giver 4 ugler

Andre hunde
Af Rasmus Theisen

Gyldendal. 280 sider DANSK ROMAN

Hundene er omdrejningspunktet i Rasmus 
Theisens overbevisende debutroman ’Andre 
hunde’. Vi er i bygden Etah i Grønland, landets 
engang nordligste bosættelse, som allerede i 
60’erne blev forladt. 
Men Theisen befolker den igen. Og skaber 
en elektrisk og ’elastisk by’ fuld af konflikter 
mellem fastboende og turister, danskere og 
grønlændere, eventyrere og andre omstrejfende 
hunde. Blandt dem vores jegfortæller, der er 
rejst fra den østjyske muld for at finde arbejde 
og komme lidt på afstand – og dermed (viser det 
sig) lidt for tæt på – livet i det arktiske. 

Liselotte Wiemer giver 4 ugler

Store Kongensgade 23. Et essay
Af Søren Ulrik Thomsen

Gyldendal. 96 sider DANSK ESSAY

Der er steder, der former hele ens personlig-
hed. 
Sådan et sted er Store Kongensgade 23, hvor 
Søren Ulrik Thomsen boede ganske kort – fra 
han var 16 til 17  - men i de skelsættende år på 
vej fra Stevns og ud i Livets København.  
Essayet er historien om det åbne øjeblik i ens 
liv - men også om den lukkede afdeling og en 
misdannet psykiatri, der var ved at koste hans 
mor forstanden. 
Hvorfor skriver man, spørger forfatteren som 
en basgang under det hele: af angst for døden, 
alderdommens svækkelse, de hvide linoleums-
gulve på plejehjemmet. 
Tænk at kunne skrive så klart og nøgent og dog 
så dybt blufærdig på samme tid. Mesterligt!

Liselotte Wiemer giver 5 ugler
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DANSK 
 ROMAN

Jagten på den lille gedde
Af Juhani Karila

Jensen & Dalgaard. 350 sider DANSK ROMAN

Landskabet er det halve. Eller det HELE og lidt 
til i finske Karilas roman om en gedde, der hvert 
år må aflives for at lette en forbandelse, der 
hviler over vores hovedperson Elina.
På grund af – nej, det kan jeg selvfølgelig 
ikke afsløre. Men i koret af forfølgelser gem-
mer sig både nøkker og buldrejætter, samt en 
politikvinde der jagter Elina med en trold på 
bagsædet.
Det er realisme, thriller, kærlighed og overtro i 
en samlet bevægelse. Og det hele foregår midt i 
et bundløst skvulpende Lapland.
Jeg tør ikke tage til Finland efter dette. Eller 
rettere: jeg må derop med det samme!

Liselotte Wiemer giver 4 ugler

Halvt i himlen
Af Lone Hørslev

Politikens Forlag, 360 sider DANSK ROMAN

Det ligner ren nostalgi. Eller Badehotellet uden 
bad. Og man skal et stykke ind i romanen for 
at lade sig overbevise om forfatterens reelle 
hensigter.
Men så sker det også.
For fejlen ved det banale er, at det ikke er banalt 
nok – som Jorn sagde. Og ’Halvt i himlen’ er lige 
præcis banal NOK.
Det handler om de to unge søstre, der får arbej-
de på en smørrebrødsrestaurant i 1920’ernes 
København, møder lidt for smarte mandetyper, 
ser lyset og lysten, og til sidst må trække det 
ældgamle kvindelod (og arbejderlod) og elske 
det, de får. 

Liselotte Wiemer giver 4 ugler

Sfinx
Af Daniel Dalgaard

Gutkind. 412 sider DANSK ROMAN 

En aldrende mand sidder ved en pool i Thailand. 
Lammet og ude af stand til at kommunikere. 
Andre mennesker betragter ham som en grønt-
sag, men inden i er der liv. Og tankerne spreder 
sig i alle retninger. 
Ikke mindst tilbage til barndommens Bornholm 
under besættelsen. 
Og så svitser vi til Thea, pigen i tyverne der rej-
ser i Sydøstasien. 
Begge er de enspændere, der registrerer ver-
den. En dag møder de to hinanden ved poolen. 
Dybt elegant fletter Dalgaard menneskeskæb-
ner fra forskellige livsverdner sammen. Snart 
er de subjekter, snart objekter. For vi ses udefra 
- men vi SER indefra.

Liselotte Wiemer giver 4 ugler

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. 

Skønne verden, hvor er du? 
Af Sally Rooney

Gutkind. 357 sider. IRLAND

Det er succesforfatteren Sally Rooneys teknik 
flittigt at krydsklippe i beskrivelserne af sine 
hovedpersoner. Disse er i Skønne verden, hvor 
er du?: Alice, Eileen, Felix og Simon. De er 
bekymrede for fremtiden og usikre ja, skamful-
de over fortiden. De to veninder, Alice og Eileeen 
har hver en ven. Den biseksuelle forfatter Alice 
er kæreste med lagerarbejderen Felix, som hun 
mødte på Tinder og inviterer med til Rom, hvor 
hun skal deltage i en litteraturfestival. Felix 
er herligt uimponeret over Alices akademiske 
verden. Eileen dyrker sex med den gudesmukke 
Simon, som hun har kendt siden den spæde 
ungdom. Felix, der også er biseksuel, lægger 
an på ham. Og således – som i de øvrige af 
Rooneys romaner fx Normale mennesker (2019) 
– sammenflettes hovedpersonernes liv og fær-
den, og erotikken flyder frit. En roman til tiden 
og om tidens (mode-)fænomener. Engageret 
og forunderlig distanceret på den måde, som 
Rooney har gjort til sit umiskendelige brand. 
Carsten Berthelsen giver Fem Ugler  

Godt selskab
Af Naoise Dolan

Gutkind. 290 sider IRLAND

Et uddrag af Naoise Dolans debutroman Godt 
selskab blev trykt i Sally Rooneys tidsskrift The 
Stinging Fly. Så der er slægtskabet mellem 
de to irske forfattere. Ava er lige uddannet fra 
universitetet i Dublin. Hun tjener nu til føden 
ved at undervise rige kineseres børn i engelsk 
på en skole i Hongkong, der kun ansætter 
hvide mennesker. Hun har en ven – ovenikøbet 
en finansven, bankmanden Julian, som er rig 
og god til det. Deres egoer går godt i spænd: 
Hun påskønner hans penge, og han elsker, 
hvor imponeret hun er over dem. Da Julian i en 
periode sendes til London, forelsker Ava sig i 
Edith - en jævnaldrende, lesbisk advokat, som 
(næsten) er et spejlbillede af Julian. Og så har 
vi en interessant trekant kørende. På trods af en 
række stereotype situationer (og personer!) er 
Godt selskab et muntert bekendtskab. 

Carsten Berthelsen giver Tre Ugler

Carsten Berthelsen   
Oversat skønlitteratur

IRLAND IRLAND
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Hamnet 
Af Maggie O’Farrell

Alpha. 400 sider STORBRITANNIEN

William Shakespeares søn, Hamnet, døde som 
11-årig i 1596. I den efterfølgende periode skrev 
hans fader det højt berømmede skuespil om 
prinsen af Danmark. Er Hamnet og Hamlet 
én og samme person? Det reflekterer Maggie 
O’Farrell over i denne atmosfærefyldte histori-
ske roman. En sommerdag iler Hamnet af sted 
for at finde en voksen, der kan hjælpe hans tvil-
lingesøster, Judith, der har fået høj pestfeber. 
Faderen er i London for at pleje sin karriere, 
og moderen er langt fra hjemmet for at dyrke 
helbredende urter. De burde være til stede for 
deres børns skyld. Dette svigt bliver Hamnets 
død. Maggie O’Farrell trækker ubesværet i fik-
tionens tråde, og vi konfronteres med mange 
interessante skæbner og temaer på denne tids-
rejse tilbage til 1500-tallet. Dyb sorg er fx et 
fænomen til alle tider. Romanen blev kåret som 
vinder af ”Women’s Prize of Fiction” i 2020. 

Carsten Berthelsen giver Fem Ugler

Jack
Af Marilynne Robinson

Gyldendal. 352 sider USA

Marilynne Robinsons gennembrud blev roma-
nen Gilead (2004), der satte fokus på en lille 
provinsby i Midtvesten og i særdeleshed på præ-
sten John Ames. I de følgende romaner Hjemme 
(2008) og Lila (2014) satte hun spotlys på andre 
skæbner i byen. I Jack møder vi (igen) præstens 
fortabte søn, der flakker rundt i St. Louis efter at 
have tilbragt en tid i fængsel. Året er 1956. Jack 
møder her den afroamerikanske Della Miles, 
der er lærer og præstedatter, og de tilbringer en 
nat på en kirkegård. Hun nåede ikke at komme 
ud, inden den blev låst af for natten, og Jack 
bliver hensynsfuldt sammen med hende, for 
at hun ikke skal være alene. De taler sammen, 
småsover og vandrer mellem gravsten. To børn 
af præster, som kommer fra hver sin verden, 
men indser, at de har fælles berøringsflader, 
som kan vokse sig til en kærlighed. Marilynne 
Robinson har skrevet en meget stor og bevæ-
gende roman om en umulig romance i en tid, 
hvor et bånd mellem racerne ikke kunne eller 
måtte knyttes. 
Carsten Berthelsen giver Fem Ugler

Den japanske elsker 
Af Isabel Allende

Hr. Ferdinand. 320 sider CHILE/USA

Året er 1939. Her sender den velstående polsk-
jødiske familie pigen Alma væk fra den tru-
ende nazistiske besættelse til slægtninge i 
San Francisco. I Belasco-familien bliver hun 
behandlet som en datter af huset og opbyg-
ger et tæt forhold til både sin onkel og fæt-
ter Nathaniel. Husets japanske gartner har en 
næsten jævnaldrende søn, Ichimei, og forholdet 
til ham vokser sig til en forelskelse. Da angre-
bet på Pearl Harbour finder sted, bliver den 
japanske familie forvist til en interneringslejr 
i Utah. Et betydeligt tidsspring fører læseren 
frem til den aldrende Alma, der på et plejehjem 
i San Francisco atter konfronteres med udstødte 
skæbner. Hun bliver her fortrolig med plejeas-
sistenten Irina – en flygtning fra borgerkrigene 
på Balkan, der lykkeligvis får et varmt forhold til 
Almas barnebarn Seth. Romanen er tematisk på 
linje med Allendes Håbets rejsende (2020), der 
ligesom denne, er en velfortalt familiekrønike 
om skæbner i Chile. 
Carsten Berthelsen giver Fire Ugler
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Et liv som dit 
Af Sophie Kinsella

Flamingo. 384 sider STORBRITANNIEN

Romantikeren Ava har ikke mødt sit livs kærlig-
hed. Men på et forfatterkursus i Italien møder 
hun den flinke Matt, der på mange måde opfyl-
der hendes forestillinger om en helstøbt mand. 
Sammen udforsker de det italienske landskab, 
svømmer i det smukke hav og bliver hurtigt 
kærester. Men da de vender tilbage til hverda-
gen i London, må de indrømme, at der er store 
forskelle på deres måde at opfatte verden. Kan 
en fuldblods vegetar som Ava fx leve med en 
mand, der nægter at lave om på sine (kød-)
vaner? Kan kærligheden overleve? Romanen er 
et sindbillede på problemerne i den populære 
tv-serie: ”Gift ved første blik”. Sophie Kinsella 
(pseudonym for Madeleine Sophie Wickham) 
skriver muntert og flydende som i hendes gen-
nembrudsbøger om en Shopaholics hemmelige 
drømmeverden (2000 og følgende år). 

Carsten Berthelsen giver Tre Ugler

Hændelsen & Simpel lidenskab 
Af Annie Ernaux

Gads Forlag. 112/80 sider FRANKRIG

To kortromaner af forfatteren til Årene (lance-
ret i 2007, udgivet i 2021), hvor hovedpersonen 
(naturligvis) var et individ, men sandelig også 
en kollektiv bevidsthed. Disse de to romaner 
handler om meget konkrete begivenheder i for-
fatterens liv. Hændelsen er en fortælling om 
en illegal abort i 1963. Fyrre år efter dukker 
Ernaux ned i sine dagbøger og genoplever tiden 
omkring den rædselsfulde begivenhed. Hun 
skriver nøgternt om detaljerne: Fx besværet 
med at finde en, der vil foretage proceduren og 
at låne penge til hændelsen. Eller alternativet: 
At foretage indgrebet selv. Abortloven er en lov 
for de privilegerede: De rige skal nok finde en 
læge og betale sig fra problemet, mens den 
fattige pige må udstå smerten og den pin-
lige stempling. Simpel lidenskab dokumente-
rer bevægende et kærlighedsforhold, som hun 
havde til en gift mand, da hun var midt i livet. 
”Hvordan kommer man tæt på det jeg, man var 
engang, og de følelser, man havde? Man skri-
ver”, sådan blotlægger Ernaux sine erfaringer. 
Skriften er vejen ud og den eneste udvej. 
Carsten Berthelsen giver Fem Ugler

Solsikkesøstrene
Af Martha Hall Kelly

Hr. Ferdinand. 608 sider USA

Martha Hall Kellys gennembrudsroman var 
Blomstrende syrener (2018), der fortalte om 
Caroline Ferriday, der hjalp en gruppe pol-
ske kvinder fra nazikoncentrationslejren 
Ravensbrück, hvor de var blevet udsat for 
medicinske forsøg. Solsikkesøstrene udspiller 
sig under Den Amerikanske Borgerkrig, hvor 
overklassekvinden med kælenavnet Georgey 
(Georgeanna Woolsey) føler et kald som plejer 
af syge og sårede. Hun er for øvrigt i slægt 
med Ferriday. I syden krydser hun vej med den 
slavegjorte Jemma og hendes søster Gemma. 
Bogen er skrevet som underholdning, men som 
i Blomstrende syrener er der indgående og 
realistiske detaljer om krigens grusomheder 
- og i denne roman - usødede detaljer om de 
barbariske plantager, hvor mennesker levede 
et uværdigt liv.

Carsten Berthelsen giver Tre Ugler

STORBRI-
TANNIEN

Carsten Berthelsen   
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De glemte børns bog
Af Kristin Karmel

Gads Forlag. 408 sider USA

Den unge jødiske Eva må under Anden 
Verdenskrig i 1942 flygte fra Paris, fordi hendes 
far bliver arresteret. Flugten fører hende til en 
lille fransk landsby, hvor hun bliver indrulle-
ret i en modstandsgruppe, der smugler jødiske 
børn over grænsen til Schweiz. I forbindelse 
med flugten får børnene en ny identitet, og for 
at de oprindelige navne ikke skal blive glemt, 
nedfælder Eva og hendes ven Rémy dem ind i 
en gammel bog med kodeskrift. Mere end 65 år 
senere arbejder Eva som bibliotekar i Florida. 
En morgen ser hun til sin store overraskelse et 
fotografi i avisen af den gamle bog med børne-
nes navne. Bogen er nu på et bibliotek i Berlin, 
og den ser ud til at indeholde en kodeskrift, som 
forskerne ikke kan knække. Det er kun Eva, der 
kan løse gåden… Engagerende og meningsfyldt 
underholdning. 

Carsten Berthelsen giver Tre Ugler

De elskende fra Prag
Af Alyson Richman

Lindhardt & Ringhof. 336 sider USA

Den jødiske pige Lenka er 17 år gammel, da hun 
i 1936 bliver optaget på kunstakademiet i Prag. 
Efter en tid bliver hun inviteret hjem til sab-
batsfejring af sin medstuderende, den smukke 
Veruska, og forelsker sig straks i hendes sto-
rebror: Den elegante Josef. Snart bryder Anden 
Verdenskrig ud, og de to unge gifter sig i al hast. 
Josefs far kan skaffe papirer til sin familie, og 
nu er Lenka en del af deres familie. Hun kan 
bare ikke få sig selv til at forlade sine forældre 
og sin lillesøster, så Josef rejser i forvejen for 
at skaffe papirer til hendes familie. Hans rejse 
går bare ikke som planlagt, og snart er deres liv 
sammen blot et minde. I år 2000 mødes Josef 
og Lenka til et bryllup i New York. For det må da 
være hende? Eller er det en drøm? En underhol-
dende pageturner. 

Carsten Berthelsen giver Tre Ugler

Lucy
Af Jamaica Kincaid

C&K Forlag. 132 sider USA

Den 19-årige Lucy foretager i 1969 en rejse fra 
Caribien til New York som au-pair-pige. Her 
bliver hun ansat til at passe på det forkælede 
(luksus-)blomsterbarn Mariahs fire børn. Snart 
går det op for den kvikke Lucy, at Mariahs mand, 
Lewis, har et forhold til hendes veninde. Lewis 
har styr på sagerne (tror han), men måske er 
det blot de forskellige børskurser? Lucy møder 
gennem en veninde en maler med en ganske 
særlig smag inden for det erotiske felt, og han 
bliver en katalysator for Lucys forhold til sig 
selv og sin seksualitet. Bogen veksler behæn-
digt mellem Lucys forhold til moderen (gennem 
bl.a. en hyppig brevveksling), deres fælles fortid 
og den labyrintiske nutid blandt velhavende og 
-plejede forstadsamerikanere. Et dybdeborende 
portræt af en stærk kvindes frigørelse. 

Carsten Berthelsen giver Fire Ugler 
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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.

Den vilde
Af Kirsten Sonne

Alhambra. 391 sider KRIMI

Bornholmerkrimien er med et par bind blevet sin 
helt egen genre. Den skal foregå på Bornholm, 
men også helst være skrevet af en der enten ken-
der øen godt, allerhelst er vaskeægte bornholmer. 
Kirsten Sonne opfylder begge kriterier. Hun ken-
der sin hjemstavn, født i Melsted tæt på Gudhjem, 
hvor hun nu bor. I hendes debutkrimi møder vi 
Stina Funk som er vendt tilbage til Bornholm efter 
længe at have været ’ovre’. Hun har kærestesorg 
med i bagagen, men det får være. Selvom hun 
småmelankolsk møder ekskærestens nye kær-
lighed som venter barn med ham, er hun snart 
og hurtigt sat ind i en mystisk drabssag. Sammen 
med sin nye makker, ærkebornholmeren Jens 
Kjøller, kaldet Tjøller, på en gåde om et forfær-
deligt skamferet lig fundet i Almindingen. Det 
kommer til et nyt mord på en person, som rigtig 
mange har grund til at ombringe. Mens der fat-
tes mandskab på grund af Folkemødet i Allinge. 
’Den vilde’ er både en gedigen politirutinekrimi 
og en charmerende skildring af klippeøen med de 
mange dialekter, fra Rønnefint til Allingesvensk.
Bo Tao Michaëlis giver 3 ugler.

Mørket under isen
Af Morten Hesseldahl

Modtryk. 334 sider KRIMI

En veldrejet både aktuel, velskreven og spæn-
dende politisk thriller med fart og tempo, tan-
ker og betragtninger. Ja, der er meget på spil 
i Hesseldahls trettende spændingsroman. Vi 
møder Pipaluk, en sej halvgrønlandsk tidligere 
veteran fra både Afghanistan og efterretnings-
væsenet, som vikles ind i en meget speget, 
snoet og sinister fortid om amerikanernes hem-
melige gøren og laden under den kolde krig. 
Med gedulgt atomvåben som pø om pø fare-
truende dukker op af isen. Samtidig har sagen 
tråde til Grønland netop nu, hektisk ombejlet af 
både USA, Kina og Sovjetunionen. Sammen med 
sin tro væbner og trofaste ven, Laurits, hvirvles 
hun med baggrund i øens amerikanske fortid 
ind i dens umiddelbare og komplicerede nutid 
på vej ud af Rigsfællesskabet med Danmark. En 
labyrintisk og indviklet thriller til alle elskere af 
genren. Hvor intet er hvad det ser ud til og det 
gælder om at holde hjernen kold, hjertet varmt 
og skyderen velsmurt. 
Bo Tao Michaëlis giver Tre en halv ugle.

Bo Tao Michaëlis 
Krimier og klassikere 
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Digterens død
Af Torben Munksgaard

Modtryk.443 sider  KRIMI

Digterspiren Pelle Martin falder ud af et vindue 
og omkommer brat og brutalt. Tilsyneladende – 
og det er i hvert fald politiets opfattelse- et selv-
mord kanske på baggrund af skriveblokering. 
Men nu er vi jo i en krimi, så det viser sig ganske 
rigtigt ikke at passe. Vennen og studiekamme-
raten Simon modtager mystiske beskeder som 
sætter et stort spørgsmålstegn ved selvmordet. 
Så han går på menneskejagt efter den formo-
dede morder. Det bliver til en charmerende 
og causerende slentretur igennem Nørrebro 
med indvandrere, boheme og barer og bandit-
ter i sidegaderne. Alt kredser sig omkring Café 
Traum, hvor kvarterets rappenskralde, Jonna 
med et hjerte af guld, serverer kaffe og kage, 
små skarpe og øl fra fad. Romanen tager sin tid 
og er nok mere kunstnerroman med kærlighed 
og kildevand end krimi med hidsige biljagter og 
farlige blondiner. Skal absolut anbefales til fans 
af Dan Turèlls krimier. 
Bo Tao Michaëlis giver Tre ugler.

Som en langsom ild
Af Paula Hawkins

Gyldendal. 386 sider KRIMI

Paula Hawkins fik et ekslatan gennembrud 
med sin Domestic Noir-thriller ’Kvinden i toget’. 
Hendes anden i genren var lidt af en fuser, men 
med sin tredje roman ’Som en langsom ild’ er 
hun bestemt tilbage. Ved den yndefulde Regent’s 
Canal finder den midaldrendekvinde liget af en 
smuk ung mand i en husbåd. En række kvinder 
med tilknytning til den døde yngling drages ind i 
de skjulte årsager og motiver til mordet på ham. 
Helten er først og fremmest Miriam, en ensom 
og lettere alkoholiseret og misrøgtet kvinde 
som træder i karakter i denne meget lange 
krimi. På mange måder en ret så gammeldags 
anretning, der understreger at genren Domestic 
Noir har stærke rødder tilbage til forne tiders 
guvernanteroman. Opklaringen flyder langsomt 
sammen med sin spænding som aldrig bliver 
hæsblæsende, men dog for det meste beholder 
sin narrative fremdrift hele vejen igennem sine 
361 sider. Bag dens velskrevne og sensationelle 
krimioverflade handler den igen om kvinders 
kranke skæbne i en mandsdomineret samfund.
Bo Tao Michaëlis giver Tre ugler.

Stormvagt
Af Kristina Ohlsson

Modtryk. 470 sider KRIMI

Den svenske krimiforfatter Kristina Ohlsson er 
en gammelkending hos danske læsere af krimi-
er af vekslende kvalitet. Stormvagt er første bind 
i en trilogi om den tidligere finansmand med det 
forpligtende navn August Strindberg. Ligesom 
sin berømte navnebror synes han også at det er 
synd for menneskene. I hvert fald dem som for-
svinder og muligvis er myrdet. Stockholmeren 
Strindberg har købt hus i Hovenäset på den 
svenske vestkyst. Da han ankommer, er hele 
området i fuld færd med at efter lede efter 
stedets afholdte, nu forsvundne lærerinde. Han 
byder sig hjælpende til og kommer derved i 
kontakt med den sympatiske og meget læsende 
kvindelige politikommissær. Jamen, mon der er 
amoriner i luften, kommer hjerter i brand? Min 
mund er lukket med syv köttbullar.  ’Stormvagt’ 
er en rigtig hyggenyggekrimi i retning af både 
Maria Lang og vor egen Anna Grue. Her er nok 
mere atmosfære og stemning, bymennesket 
over for landbefolkning af få ord men en del 
ugler i mosen.
Bo Tao Michaëlis giver 2 en halv ugle.
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Bag dem synger døden
Af Karin Fossum

Gyldendal. 384 sider KRIMI

Det som adskiller Karin Fossum fra de fleste 
krimiforfattere både i og uden for Norden, er 
hendes eminente evne til at skildre ondskab 
mod og af børn. Dette gælder også denne hen-
des 15. krimi om den to meter høje politimand 
Konrad Sejer. Atter bemestrer hun til perfektion 
at strikke fysisk brutalitet, psykologisk realisme 
og et mageløst plot sammen til en rystende 
omgang Nordic Noir. Ved en klippesø midt i en 
skov mødes to unge mænd skæbnesvangert og 
uhyggeligt. Kort tid efter findes en sekstenårig 
og ualmindelig smuk pige myrdet. Morderjagten 
går ind og nogle dage senere bliver en anden 
ung mand pinefulgt og nådesløst tæsket ihjel. 
Er den massemorder på spil? Hvilke motiver 
er der bag de to mord og er der slet ikke 
nogen grænse for menneskets ondskab eller 
livets meningsløshed. ’Bag dem synger døden’ 
er en smuk bevægende og bjergtagende krimi i 
familie med både George Simenon og Friedrich 
Dürrenmatts mesterkrimier. 
Bo Tao Michaëlis giver Fem ugler

Kvæler
Af Kim Faber og Janne Pedersen

Politikens Forlag. 416 sider  KRIMI

Den dygtige, lidt tunge og nu kræftramte 
politimand Martin Junckersen vender her i 
’Kvæler’ tilbage fra sit fatale eksil i provinsen 
til Københavns efterforskerkorps. Men meget er 
forandret siden sidst i hovedstaden. Han ligger 
selvforskyldt i skilsmisse med fruen og er fra 
Kartoffelrækkerne flyttet til en ydmyg bolig i det 
københavnske nordvestkvater. Men nu er han 
igen sammen med kollegaen Signe Kristiansen, 
som er samspilsramt på grund af en overordnet 
kollega. Først kommer de på efterforskning af 
knivdrab på en nynazist. Så ryger makkerparret 
videre ind i sag om en kvindehadende serie-
morder. Alt er ikke okay og meget spidser til 
indenfor egne rækker. Efterhånden som den 
meget lange og grundige men velresearchet 
krimi tager fart og tempo og lægger op til en 
tour de force af en finale. Forfatterparret har 
mange bolde i luften men griber mere eller 
mindre elegant de fleste. Trods indvendinger 
taler vi klart om en politirutineroman i interna-
tional klasse og format.
Bo Tao Michaëlis giver Tre en halv ugle.

Torsdagsmordklubben
Af Richard Osman

Cicero. 456 sider KRIMI

Husker den lidt ældre læser Leif Panduro-filmen 
’Støvsugerbanden’? Så er man stemnings- og 
spændingsmæssigt på krimisporet til denne hyg-
gelige, men ikke helt harmløse feel-good-krimi. 
På et luksusplejehjem udbygget fra et middel-
alderligt kloster mødes om torsdagen ældre og 
distingverede pensionister fra forskellige fagom-
råder for at samtale om mordgåder i fortiden. 
Men med et ankommer et rigtigt et af slagsen til 
stedet. Morderlegen bliver til alvor uden at faren 
dog bliver uudholdelig og tænderklappende. Det 
er den i Storbritannien berømte tv-mand Richard 
Osman, der veloplagt, men også vel langstrakt 
har leveret en i bund og grund klassisk whodu-
nit. Humøret er højt, tempoet roligt og selvom 
det meste er sjov, så er der også seriøse emner 
på bedding i affæren. Skumle folk som vil sløjfe 
kirkegårde, gustne gangstere som vil franarre 
enfoldige deres penge. Det meste ender i fryd og 
gammen. Stephen Spielberg har købt bogen, så 
læs den før den kommer som film i en biograf 
eller på skærm nær dig.
Bo Tao Michaëlis giver Tre ugler
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Tågen
Af Ragnar Jónasson

Gads Forlag. 288 sider  KRIMI

Tredje bind om den melankolske, men også 
koldsindige Hulda Hermannsdottir fra Reykjavik 
Politi sætter de fatale begivenheder på plads, 
som første bind, ’Mørket’ i Jónassons triologi 
som forbrydelse og straf i Island i perspektiv og 
på plads.  Vi begynder med julen 1987. Ude på 
landet i den østlige del af landet banker det på 
døren hos et ældre ægtepar. Samtidig er Hulda 
i gang med en sag om en forsvunden datter. De 
to sager bliver på sindig og snu vis flettet ind i 
hinanden i en nordisk krimi som vitterlig er noir 
fra første færd og bind. Velskreven i den lang-
somme og snigende prosa som lister sig ind 
på læseren med samme stille bedrøvelige, men 
bestemte opmærksom som når en bedemand 
kommer med sine bilag til de efterladte. Tonen 
er mestendels mol, stemningen mut, plottet er 
originalt, men intet er morsomt endsige lunt. 
Lige med undtagelse af den skæbnens sarka-
stiske, tragiske og udvejsløse facon.
Bo Tao Michaëlis giver Tre en halv ugle.

Imperiet
Af Michael Katz Krefeld

Lindhardt og Ringhof. 312 sider KRIMI

Her i syvende bind om ekspolitimanden Thomas 
Ravn som er blevet privatforsker er vi langt 
inde i Philip Marlowe-land. Den særlige rige, 
anløbne og dekadente verden med blondiner 
og banditter, Raymond Chandler skrev genialt 
om i 1940ernes og 50ernes Sydcalifornien. Ravn 
bliver hyret af en mondæn kvindelig advokat 
til at udveksle penge i en kidnapning af en 
velhavende ung kvinde, der er noget løs på 
tråden i forhold til resten af hendes velhavende 
familie. Men bortførelse for penge udarter sig til 
bestialsk mord.
Typisk for genren er Ravn som en kugle i en 
flippermaskine, der farer rundt fra godser med 
fornemme folk to garager med (selv)mord. 
Ellers hjemme i husbåden på Christianshavn 
med venner og hunden Møffe, som er syg af 
kræft. ’Imperiet’ er rimelig spændende i hele 
sit klassiske plot, begavet med kvikke replikker 
og observationer. Men også tynget af for meget 
hundesnak og dansk hygge til at være lige så 
god som forfatterens forrige.  
Bo Tao Michaëlis giver 2 en halv ugle.

Kæden
Af Adrien McKinty

Hr Ferdinand. 384 sider KRIMI

En mor sætter sin datter af ved et busstoppested 
en årle morgen og vupti er hun blevet kidnappet. 
Betingelserne for at få hende fri går ikke kun på 
en vis løsesum, men på at hun og hendes mand 
begår en lignende forbrydelse, stjæler et andet 
barn i stedet på samme nådesløse betingelser. 
Således skabes titlens kæde. Den, der bryder 
denne ved at nægte at være et infamt led i en led 
forretning eller går til politiet, straffes med døden 
for sig og sine. Alt håb lades tilsyneladende 
ude indtil vor stakkels mor får kontakt med et 
lignende offer som har en plan. Men undervejs 
i denne dødens farlige labyrint er der mange 
forhindringer og fælder.
Den nordirske forfatter, Adrien McKinty, fik ekla-
tant gennembrud i USA med denne både hæsblæ-
sende og dødspændende thriller med et originalt 
og snoet plot og en storslået slutning på liv og 
død. Bogen er både inciterende skrevet sågar med 
litterære ambitioner og en vished om sin egen 
genres spilleregler og skabeloner. Bør læses om 
ikke ud i et så dog i lange stræk og uden om de få 
huller, som findes i den elegante intrige.
Bo Tao Michaëlis giver Fire ugler. 
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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.

Blondinens betragtninger
Om køn feminisme og #metoo
Af Helle Thorning-Schmidt

Forlaget 28B. 186 sider POLITIK DEBAT

Det er en selvransagende bog om forvaltning af 
magt Helle Thorning-Schmidt har skrevet. Både 
sin egen og magt generelt. Hun er ganske åben 
om, hvorfor hun følte det nødvendigt at nedtone 
sin feminisme, og sin femininitet, for at blive og 
være statsminister. Feminisme henter ikke man-
ge stemmer hjem i dansk politik. Hun erkender, 
at hun også har lært meget om køn og samfund 
ved samtaler med sine to børn og deres venner. 
Blandt andet har de givet hende en langt mere 
flydende opfattelse af begrebet køn. Thorning 
indrømmer blankt, at både hun og hendes mand 
somme tider løber sur i identitetspolitiken og de 
personlige pronomener, men de gør sig umage. 
Selv om Helle Thorning selv altid har været til 
glimmer og prinsesse-kjoler og føler sig 100 % 
kvindelig, vil hun gerne skubbe til opfattelsen af, 
at køn er den væsentligste markør, for hvem vi 
er. Klog, og usædvanlig venlig, bog. 

Lone Kühlmann giver 4 ugler

F-ordet
Af Sanne Søndergaard

Grif. 324sider KULTUR

Folk som kender Sanne Søndergaard er næppe 
i tvivl om, hvad F-ordet står for. Men for tvivlere 
bliver det skåret ud i pap: Det handler om femi-
nisme. DET HANDLER OM FEMINISME, FORDI 
DET ER DET FEMININE, DER ER UNDERTRYKT. 
Sanne Søndergaard er komiker, og det kan man 
godt mærke. Dels er hun sjov, dels kører hun i et 
meget højt gear, med punchlines som ind imel-
lem måske egner sig bedre til et stand upshow 
end til en bog. Jeg genkender mange eksempler 
og analyser fra min egen generation, men det 
gør ikke noget. Det kan ikke siges for tit, at det 
generelt opfattes som det normale at være en 
mand, kvinder er en slags afvigere. 
Personligt havde jeg mest glæde af indføringen 
i den nye terminologi omkring køn, som er så 
svær for folk over 45 at manøvrere i. Cis-kønnet, 
binær, intersektionalitet, og hvorfor skal bisek-
suelle nu hedde pan-seksuelle? Ja det skal de 
altså, fordi det vil de helst. Og så er den vel ikke 
længere? Der går ingen skår af folk ved at være 
lidt imødekommende. Og det gælder ligegyldigt 
hvordan man definerer sig.
Lone Kühlmann giver 4 ugler
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Julius Bomholt
Af Jørn Henrik Petersen

Gad. 616 sider BIOGRAFI

Julius Bomholt er den alen, alle kulturministre 
her i landet måles mod. Og de fleste kommer 
sørgeligt til kort. Uanset partifarve. I hvert fald 
skal man tro kulturlivet. Han var landets første 
kulturminister, og han han gjorde det til et pre-
stigefyldt embede. Han kæmpede for kunst og 
kultur til hele folket. Kun det bedste var godt nok. 
Der var ikke noget ”håndbold er lige så meget 
kultur som ballet” hos ham. De, der ikke havde 
fået kunst med hjemmefra, skulle møde den i 
skole, teater og det offentlige rum. De skulle 
ikke lades i stikken ved at få at vide, at Familie 
Journalen kunne være lige så god som Lykke 
Per. Han kom fra et arbejderhjem, blev teolog 
og en fremtrædende socaldemokratisk politiker. 
Formand for Radiorådet, formand for Folketinget, 
socalminister, undervisningsminister og kultur-
minister. En lidenskabelig mand, både i sit pri-
vatliv, hvad breve til hustruen vidner om, og i det 
politiske liv hvor han også, sommetider forgæves, 
kæmpede for at omsætte sine ideer til handling.
Lone Kühlmann giver 3 ugler

Det var det værd
Af Holger K. Nielsen

Momenta, 361 sider BIOGRAFI

Titlen refererer til alle de kompromisser og 
nederlag man kommer ud for i politik Store 
skuffelser, når idealerne bliver til luftkasteller i 
”realpolitik”. Men selv om det ind imellem har 
været hårdt, nedslående og deprimerende, var 
det i tilbageblik det hele værd. Også de dumhe-
der, man græmmer sig over i bagklogskabens 
lys. Holger K. Nielsen er en venlig mand, der 
aldrig har været til de yderste fløje. Han bruger 
selv ordene ”sympatisk socialisme”, som vi nok 
her skal opfatte som det modsatte af en dogma-
tisk stalinisme. Ikke at han frasiger sig ideologi. 
Tværtimod. Han skriver at de mange konflikter 
i partiet skyldes, at de i SF har forstillinger om, 
hvordan samfundet skal forandres ud fra et ideo-
logisk grundlag, og han har selv været dybt invol-
veret i de sommetider voldsomme diskussioner. 
Det er 40 års indblik i dansk politik. Nogle gange 
kræver grundigheden en meget veludviklet inte-
resse for det parlamentariske spil. Man så kan 
man bladre hurtigt videre.
Lone Kühlmann giver 3 ugler

Et liv med LEGO - En slægthistorie
Af Jens Andersen

Politikens Forlag. 456 sider BIOGRAFI

Jens Andersen kalder det en slægtshistorie, men 
slægten er knyttet så tæt til virksomhden, at det 
også hele vejen er en bog om LEGO. Slægten 
Kirk Kristiansen, som i flere generationer vælger 
at stave sig med Ch, kan ikke adskilles fra LEGO. 
Vi følger familien og firmaet fra trælegetøj i et 
lille værksted drevet af Ole, til fjerde generation, 
der netop har grebet tøjlerne. Stamfaderen Ole 
var gået konkurs, hvis ikke han havde giftet sig 
med sin husbestyrerinde, der bragte 1000 kr. 
ind i selskabet og i de første 10 år stod som ejer. 
Mange år senere måtte tredje generation, Kent, 
se i øjnene, at der måtte hentes ledelse udenfor 
familien, hvis firmaet skulle overleve. Bogen er 
baseret på research i LEGOs historie i en ramme 
af samtaler mellem Jens Andersen, og en meget 
åben Kent Kirk. Det er der kommet en stærkt 
underholdende bog ud af. Om driftig slægt, som 
fra starten har haft Gud som deres øverste råd-
giver. Den stærkt patriarkalske kultur overlever 
næppe næste slægtsled, der udelukkende består 
af piger.
Lone Kühlmann giver 4 ugler
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Alle vi børn af fru Brath - En lærer for livet
Af Thomas Ubbesen

Gyldendal. 304 sider BIOGRAFI

Thomas Ubbesen har i årtier rapporteret i radio 
og TV om krige og katastrofer fra det meste af 
verden og har besøgt lande, hvor magtmisbrug  
er hverdagen.
Nu har han vendt blikket bagud til Sønder Ydby 
i Thy, hvor han kom til som 9-årig i midten 
af 60erne. Et samfund præget af indremission, 
storgårde med bønnemøder, kaffe og kage og 
"værsågod, tag endelig fra" og af småkårsfolk, 
der aldrig blev budt med. 
Men først og fremmest præget af forskolelæ-
rerinden fru Brath,  En mærkelig mellemting af 
menneske og monster. Her er der tale om magt-
misbrug så voldsomt, at flere af eleverne nægter 
at tale om hende selv nu 55 år senere.
Stort set ikke et hjem er uden noget skjult. Ikke 
mindst i Thomas Ubbesens eget hjem. Der bliver 
fortalt om det hele uden slørende filter.
Hvis man tror, at 60-ernes Danmark handlede 
om ungdomsoprør og eksplosiv velstandsstig-
ning, bør bogen være tvangslæsning. Den er  
fængslende og velskrevet.
Lone Kühlmann giver 4 ugler

Kennedy
Af Anders Agner Pedersen

Lindhardt og Ringhof. 344 sider BIOGRAFI

Hvis der skulle være nogen tilbage, der ikke 
har læst artikler og bøger om Kennedy-klanen, 
eller har set spille- og dokumentarfilm om den 
glamourøse familie, så er denne her bog et godt 
sted at starte. Anders Agner Pedersen er som 
så mange andre journalister og historikere i 
hele den vestlige verden dybt fascineret af den 
dynamiske familie, hvor der tilsyneladende er 
indlejret i flere generationer at stræbe efter de 
højeste tinder, selv om de sideløbende er blevet 
ramt af de største tragedier. Sygdom, ulykker, 
forbrydelser og, i de to mest fremtrædende brød-
re John F.s og Bobbys tilfælde, grufulde mord i 
fuld offentlighed. Det er lykkedes for forfatteren 
at træffe flere børnebørn af de store ikoner, og 
han maler med den brede pensel i den under-
holdende bog, som udmærker sig ved, også at 
beskæftige sig med familiens kvindelige med-
lemmer. Trods patriarken Joe Kennedys hold-
ning, som var at kvinder hellere skulle ses end 
høres, har det igennem flere generationer vist sig 
handlekraftige og målrettede, selv om ingen af 
dem endnu  personligt er gået ind i politik.
Lone Kühlmann giver 3 ugler

Al den vrede
Serena Williams i en hvid verden
Af Anders Haahr Rasmussen

Gyldendal. 248 sider BIOGRAFI

Det er en bog om tennis og så alligevel ikke. Det 
er en dansk hvid mands bog om en sort ame-
rikansk tennisstjerne, men allermest er det en 
bog om racisme, sexisme, privilegier og forskelle 
i vilkår. Titlens vrede er både Serene Williams 
vrede, og den vrede hun bliver mødt med, når, 
det – overvejende hvide – publikum ikke forstår 
eller accepterer hendes opførsel på tennisba-
nen. Udgangspunktet er den berømte finale i US 
Open i 2018, hvor hun tabte og undervejs kastede 
sig ud i et kæmpeskænderi med dommeren. 
Tilskuerne buede og pressen fordømte hende, 
men selv følte hun sig forfulgt og diskrimineret 
af både dommer, publikum og presse.
Optrinnet inspirerede Haahr Rasmussen til en 
rejse tilbage i tiden til en afdækning af de vil-
kår søstrene Williams havde under opvæksten. 
Efterkommere af slaver. Undervejs døde en 
uskyldig storesøster som offer for et bandesky-
deri i ghettoen. Et liv langt fra de priviligerede 
modstandere på tennisbanen. Forfatteren prøver 
at forstå. Og gør det muligt for læseren.  
Lone Kühlmann giver 4 ugler

Lone Kühlmann
Biografier, debat og kultur

BIOGRAFI

Lone Kühlmann giver:       
Hvad vil du selv give?

BIOGRAFI BIOGRAFI

Lone Kühlmann giver:       
Hvad vil du selv give?

Lone Kühlmann giver:       
Hvad vil du selv give?



22

Den katastrofale triumf
Krigen 1870-1871. Preussens sejr, 
Frankrigs nederlag og Danmarks held

Af Niels Bo Poulsen

Gyldendal. 352 sider HISTORIE

Niels Bo Poulsen er militærhistoriker og bogen 
henvender sig til mennesker som gerne vil for-
dybe sig i de lange beskrivelser af krigens slag, 
men som også intresserer sig for de  mange 
gode analyser og oplysninger om såvel politiske 
som sociale og økonomiske forhold – både hvad 
angår krigens årsager og dens følger. 
Den meget læseværdige bog sætter tingene i 
perspektiv. Blandt andet får vi at vide, at den 
preussiske konge, Frederik Wilhelm IV, så sent 
som i 1849 helt uden blusel kunne udtale: ”Mod 
demokrater hjælper kun soldater”. Ud af i alt 
1,5 millioner mobiliserede tyske soldater døde 
ca. 45.000 som følge af kamphandlinger eller 
sygdom under krigen. 
Om man ligefrem kan udlede, som titlen antyder, 
at Preussens sejr gav tyskerne blod på tanden 
og førte til de katastrofale verdenskrige i det 20. 
århundrede, er måske at stramme den. 

Lone Kühlmann giver 3 ugler

Frederik i flåden
Af Rasmus Dahlberg, Søren Nørby og Jakob Seerup

Gads Forlag. 200 sider BIOGRAFI

Det er ikke den unge fløs på 50, men hans morfar, 
Frederik IX, det handler om. Manden, der var to 
slægtled forud for sin tid når det gjaldt tatoverin-
ger. Man skal i dag lede blandt kokke og professio-
nelle fodboldspillere for at finde noget lignende. 
I 1921 blev Frederik  udnævnt til sekondløjtnant og 
han  befandt sig godt med dæk under fødderne. 
Mange billeder genkender vi. Andre er nye for 
os læsere. De kommer fra blandt andet "H.M. 
Dronningens Håndbibliotek. Kongernes Samling". 
Sådan.
Frederiks ældste datter bidrager også. Hun for-
tæller altid og gerne om sin højt elskede far.
Og det forstår man. Han var en flot fyr, kan man 
se på de mange billeder. Både som en sværtet  
kullemper med en smøg i kæften og en kop øl i 
hånden på krydseren Valkyrien og senere i admi-
ralsuniform. 
Den mand kan man kun holde af.
Forfatterne er alle fagfolk og ved, hvad de har med 
at gøre De skriver godt og lige så ukunstlet og 
ligefremt, som Kong Frederik talte.
Lone Kühlmann giver 3 ugler

Evigheden i et siv
Af Irene Vallejo

Gutkind. 511 sider HISTORIE

Der er nogle bøger, der er født til at være klas-
sikere, og sådan en har vi her. Bogens, eller 
måske snarere læsningens historie, fra papyrus 
over pergament til papir. Fra ridser til Gutenberg. 
Hele vejen igennem er der tale om råmateriale 
som kontrolleres og beskattes, for ikke at tale om 
indhold, der bliver bevogtet, forbudt og brændt. 
Det mærkes, at forfatteren er filolog, og en mun-
ter kvinde. Det er hendes studier af klassiske 
tekster, der har inspireret hende til bogen, skre-
vet med den overlegne indsigt, som hendes stu-
dier har givet hende, kombineret med  en legen-
de formidlingslyst. Derfor får vi både Sapho, som 
vi jo lige har fået på danske i to fine nyoversættel-
ser, den mesopotamiske prinsesse Enheduana, 
som ifølge Villejo var det første menneske, der 
underskrev sin (erotiske) tekst, de (jeg havde 
nær sagt sædvanlige) som Homer, Ovid m.fl. via 
Nostradamus til nedbrænding af 188 biblioteker 
og arkiver, for at udslette historien under krigen i 
Eksjugoslavien i 1990érne. Ord er farlige.
Lone Kühlmann giver 5 ugler

Lone Kühlmann
Biografier, debat og kultur

HISTORIE
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