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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.

Eventyrrejsen
af Tove Krebs Lange

Illustreret af forfatteren

Eudor, 2020. 28 sider. BILLEDBOG

Tænker du også på, hvad der blev af Snehvide, 

Askepot eller den stakkels trold nede under broen? 

De klassiske eventyr ender med en morale eller en 

form for læring. Men hvad skete bagefter. Det har 

Tove Krebs Lange undersøgt. Hun har besøgt ulven, 

som pustede til de tre små grises hus. Han ligger 

nu med dårlige lunger på stue 22 på plejehjemmet. 

Og Rødhætte har senere fået en fin ulvepels. Bogen 

besvarer mange spørgsmål, og den er så renhjertet 

fortalt, at man får lyst til at læse den forfra igen.

5 år og op

Steffen Larsen giver 4 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

Min hale
af Lilja Sherfig
Illustreret af Signe Kjær

Jensen & Dalgaard, 2020. 44 sider. BILLEDBOG

Vi bliver alle sammen født med en hale. Den får os 

til at grine og danse, men vi glemmer den efter-

hånden som mor og skole og samfund får den til at 

skrumpe. Den er upassende og i vejen. Nu fortæller 

Lilja Scherfig, at vi bare skal tage det roligt (og danse 

videre), for halen vokser hele tiden ud igen og humø-

ret stiger, hvis bare vi vil. Se det er en god nyhed! Og 

Signe Kjærs indforståede billeder har rytme og bid. 

De er også lidt uhyggelige, når mor bager boller og 

lægger saksen på køkkenbordet.

7 år og op 

Steffen Larsen giver 5 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   
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Klovnen der bare ikke var særlig sjov
af Kim Fupz Aakeson

Illustreret af Stian Hole

Gyldendal, 2020. 48 sider. BILLEDBOG

Der var en gang en klovn, som ikke kunne få folk til at 

grine. Og det skal en klovn jo kunne. Nu sætter cir-

kusdirektøren ham stolen for døren. Få latteren til at 

rulle, eller det er ud ad teltdøren! Den stakkels klovn 

gør, hvad han kan, men tilskuerne forbliver tavse. Og 

pludselig går det op for direktøren, at hans klovn er 

en eftertænksomhedsklovn. Når han sidder på sin 

stol i manegen breder alvoren sig. Så tænker folk på 

dem, som måske trænger til et besøg, en mail eller 

et knus. Så det ender godt.

5 år og op

Steffen Larsen giver 5 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

Claras bog
af Inge Duelund Nielsen

Illustreret af Gitte Gade

Jensen & Dalgaard, 2020. 72 sider. BILLEDBOG

Smukkere bliver det ikke! Historien om den ensom-

me pige Clara er både hjerteskærende og hjerteop-

løftende. Når man lukker bogen er det med en vished 

om, at man har oplevet noget, som kun litteratur (og 

billedkunst) kan fortælle om. Clara har en enkelt ven 

– det er skolebuschaufføren. Hun fortæller pigens 

historie i korte glimt. For eksempel om hvorfor Clara 

så gerne ville have en grim strikhue med kvast, (som 

drengene kunne hugge). Her er den kærligste og 

klogeste billedbog, som udkom sidste år. 

9 år og op

Steffen Larsen giver 5 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

Den rustne verden 1-3
af Adam O.

Illustreret af forfatteren

Høst & Søn, 2019 og 2020. 168/156/156 sider. BØRNEBØGER

Fire børn er på vej fra Nykøbenhavn (tidl. Nuuk) 

til Malmø for at besøge bedstefar. De nødlander i 

Danmark, som nu er affaldsdepot, og herfra styrer 

forfatter og tegner Adam O. sin historie ad stier, 

som er betrådt af både Orwell, Trump og Kafka. 

Fremtiden er ”fake news”, klimaet er kaput, styrin-

gen er benhård og sukkersød. Måske er lederne slet 

ikke levende, men blot hologrammer. Stærkt står 

lillesøster Ramona med tigerhuen. Hun må redde 

verden og familien. Det er hammerspændende og 

aktuel læsning. 

9 år og op

Steffen Larsen giver 4 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

  BILLED- 
BOG
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Fangeskibet
af Erik Barfoed

Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Høst & Søn, 2020. 300 sider. BØRNEBOG

Dickens og Frændeløs tager hinanden under armen 

i denne mægtige historie fra o. 1820 om et skib fuld 

af straffefanger (521 stks.). Vi er i den nederste ende 

af det britiske imperium. Hovedpersonen Tom er 11 

år. Han har stjålet noget mad. Gennem ham ople-

ver læseren det brutale samfund og livet for anker. 

Alle tænker på at flygte, men mange blev sejlet til 

Australien og losset af der. En klassisk roman, som 

kommer rundt i krogene – også den gryende kærlig-

hed. Forfatteren skriver allerede på bind to. 

9 år og op

Steffen Larsen giver 4 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

Jeg tæller mine skridt
af Anne Sofie Hammer

Høst & Søn, 2020. 160 sider. BØRNEBOG

En ”robinsonade” om at overleve julen uden mad, 

mobil og mor, når man er 11 år og hedder Merle. Mor 

gik på værtshus, og hun kom ikke igen. Merle har en 

far, som hun ikke kender, men engang hun kørte i 

bus forbi et stort hus med mange vinduer i, sagde 

mor: ”Der arbejder din far”. Så er kortene givet ud 

til en smuk historie om handlekraft i et sørgeligt liv. 

Forfatteren har tidligere skrevet om emnet, så man 

forstår, hvilke kræfter, som er på spil i flasken. En 

hjælpsom bog om at finde optur i nedturen.

9 år og op

Steffen Larsen giver 4 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

På vores side af muren
af Annette Herzog

Dansklærerforeningen, 2020. 80 sider. HISTORIE

Forfatteren har skrevet flere snese børnebøger på 

dansk, men alligevel kunne hun i årevis ikke få dansk 

statsborgerskab på grund af manglende sprogkund-

skaber! Det har hun dog fået nu, og hun kvitterer 

ved at udgive to bøger om det land, hun kom fra, og 

denne er for børn. DDR eksisterer ikke mere, men 

engang var der et land, der var bygget på idéer om 

hjælpsomhed, solidaritet og fællesskab – og som 

fejlede så grusomt. Det er godt at få historien fortalt 

af en, som selv har oplevet den – også de gode sider.

10 år og op

Steffen Larsen giver 5 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

 BØRNE- 
BOG
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Den magiske spinel
af Peter Wandel og Rasmus Meisler

Illustreret af Rasmus Meisler

Cobolt og Davids samling, 2020. 144 sider. TEGNESERIE

Sigurd er nattevagt på Davids samling i København. 

Han elsker Layla. Om natten ”rejser” han til oprindel-

sesstedet for nogle af de skatte, som er på museet. 

Sigurd kommer til Taj Mahal i 1658, hvor der er gang 

i den. Han er i Samarkand, men især kommer han til 

Konya i 1246, hvor han møder den store digter Rumi. 

Her er en enestående flot tegneserie om en verden 

af kunst og mystik. Den lyser af glæde over at kunne 

fortælle om de smukke ting i Davids hus og deres 

utrolige historie. Man får lyst til at se det.

10 år og op

Steffen Larsen giver 5 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

Om natten lyver jeg aldrig
af Tomas Lagermand Lundme

CarlsenPuls, 2020. 234 sider. UNGDOMSBOG

Yosef er bøsse, men han siger det ikke til nogen. Om 

natten lever han sit eget liv. Om dagen spiller han den 

anden rolle. Efterhånden hober der sig for mange 

hemmeligheder op i hans familie, så Yosef må vælge 

sin vej, selv om det kommer til at koste. Forfatteren 

kaster lys på et tabu, der er særlig rodfæstet i 

muslimske kredse. Han gør det med inderlighed og 

smerte, men også med den varme og energi, som 

skal til, for at kærligheden kan sejre igen. Og igen. En 

forløsende roman med en klump i halsen.  

14 år og op

Steffen Larsen giver 4 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

Det øjeblik du tvivler
af Sarah Engell

CarlsenPuls, 2020. 368 sider. UNGDOMSBOG

Vigga er skater, og man bliver meget klogere på mil-

jøet, hvis man læser denne roman om en sport og et 

livssyn, der er fuld af musik, fællesskab og gåpåmod. 

Vigga får respekt, fordi hun er god, men så falder hun 

forsvarsløst for en rigtig og rig skiderik, som tømmer 

hende for selvtillid. Hvordan kommer hun på hjul 

igen? Bogen emmer af fascination over ”rulleriet” og 

længslen efter vægtløshed. Sarah Engell har fat i det 

filosofiske fundament under sporten. At turde og at 

kende sig selv. Det er sagen.

14 år og op

Steffen Larsen giver 4 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

 TEGNE-
SERIE

Steffen Larsen  
Billedbøger, børnebøger, ungdomsbøger og tegneserier  
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BOG
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      ”I starten troede jeg, at man valgte  
en stil på samme måde, som man  
  vælger skates og udstyr, men stilen ligger  
           allerede i kroppen, ligesom alle  
har deres egen måde at gå på. Man  
       vælger den ikke. Man opdager den.  
    Og så rendyrker man den”.
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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….  

Hedeselskabet
af Malte Tellerup

L&R, 2020. 224 sider. DANSK ROMAN

Hvem ved! Måske ligger lykken gemt langt ude på 

landet mellem brakmarker, ladeporte og rustne 

generatorer?

Det er i hvert fald det, Malte Tellerup afprøver med stor 

og helhjertet konsekvens i sin roman Hedeselskabet, 
hvor tre unge kunstnervenner, Tobias, Andreas og 

Viktoria beslutter at flytte fra storbyen til et nedlagt 

husmandssted ude på den vestjyske hede.

De lejer stedet af den fine (og fint portrætterede) 

bondemand Mads. Og det hele er faktisk både smukt 

og sværmerisk og realistisk. Bare de ikke også havde 

eksperimenteret med køn og kærester og bare Mads 

ikke var gået konkurs.

Men drømme, der brister, skal også drømmes!

Liselotte Wiemer giver 4 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

Det Danmark du kender
af Peder Frederik Jensen

People’sPress, 2020. 274 sider. DANSK ROMAN

Flere marker. Men også mere nedtur i Peder Frederik 

Jensens sørgmodigt socialrealistiske roman om 

(især) fire menneskeskæbner fra Lolland-Falster: 

Det Danmark du kender. Måske nogen genkender 

titlen fra Socialdemokratiets kampagne 2015 og 

mærker et stænk at ironi? 

For det Danmark kender vi jo ikke, ikke rigtigt. Og de 

kender det slet ikke i partitoppen på Christiansborg, 

hvor borgmesteren fra Guldborgsund - en af de 

fire - drømmer om at få en plads i solen. Næ, det og 

meget andet er en illusion, der for længst er druknet 

i arbejdsløshed, bøjede nakker og druk. 

Men forfatteren kender det. Og han går så tæt på, 

han kan. Optimist er han ikke.

Liselotte Wiemer giver 3 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   
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DANSK 
ROMAN

Kaptajnen og Ann Barbara
af Ida Jessen

Gyldendal,2020. 502 sider. DANSK ROMAN

Ida Jessen har de senere år slået sig på det histori-

ske. Og det er en stor lykke. Væk er al psykologi og 

hjemmeanalyse. Og tilbage er den rå virkelighed. 

Sanset ned til den tørreste lyngplante og de mest 

sultne tarme.

Vi er igen på heden. Men vi rejser flere hundrede år 

tilbage i tiden - til 1754. Her møder vi Kaptajn von 

Kahlen, der som den første vil forsøge at opdyrke 

kongens golde jorde vest for Viborg.  

Kaptajnen og Ann Barbara handler om mænd og 

magt, om kærlighed og krænkelse. Og om at miste 

alt.

Og så handler den ikke mindst om den ensomme 

sjæls kamp med og mod naturen.

Ikke helt skævt at forlaget kalder det en western.

Liselotte Wiemer giver 5 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

Klinten
af Jens Smærup Sørensen

Forlaget Grif, 2020. 208 sider. DANSK ROMAN

Er der nogen, der kan beskrive det tabte land - den 

tabte natur og bondekultur - er det Jens Smærup 

Sørensen. Tabet er på en måde hans generator. Ikke 

fordi det gamle kun var godt. 

Men det er i det landskab, hjertet slår.

Og det slår mere og mere med kraft og vid. Og bid.

Temaet i denne sprudlende kolektivroman er endnu 

engang overgangen til det moderne samfund. Og det 

kulturtab, der følger med.

Vi er på villavejen Klinten, hvor naturen er en dyr 

udsigt og en ligusterhæk.

Her bor en række rige mennesker, der har råd til 

kystudsigt.

Men klinten (den rigtige) er ved at skride. 

Og hvis det skal forhindres skal de meget mod deres 

vilje komme hinanden ved!

Liselotte Wiemer giver 4 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

Meter i sekundet
af Stine Pilgaard

Forlaget Gutkind, 2020. 268 sider. DANSK ROMAN

Heldigvis er Vesterhavet fuldkommen ligeglad med, 
hvordan jeg har det, sagde Stine Pilgaard engang i 

et interview.

Og det er på mange måder det, det handler om 

for den unge bykvinde, der flytter med sin mand til 

landsbyen Velling, hvor han er blevet ansat som høj-

skolelærer: at kunne holde ud ikke at fylde noget, når 

man nu gerne vil fylde det hele. At stikke alle fingre i 

den nye sociale jord. Det er lige til at blive desperat af. 

Hvad tænker de dog på i pauserne mellem ordene?

Stine Pilgaard er en mester i parodi. Man griner og 

krummer tæer på samme tid.

Men bag letheden ligger selvfølgelig noget helt andet 

gemt. 

Liselotte Wiemer giver 3 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   
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NORSK 
ROMAN

Så meget havde jeg
af Trude Marstein

Oversat fra norsk af  Sara Koch 

Gyldendal, 2020. 496 sider. NORSK ROMAN

På mange måder er den urolige Monika en kvindelig 

pendant til den mindst lige så rod- og rastløse og utro 

mand, som vi mødte i hendes sidste roman på dansk: 

Hjem til mig fra 2017.

Men Hjem til mig var i min optik mere foruroligende. 

Portrættet af Monika er i den genkendelige ende. Vi 

følger vores hovedperson gennem livet og adskillige 

pinagtige seksuelle forhold fra hun er teenager til 

hun er over 50. 

Og hun stikker ganske vist ud som en dårlig mor, en 

dårlig elskerinde, måske også et dårligt menneske. 

Og det burde give peberspray i øjnene.

Men det er som om hendes manglende evne til 

at knytte sig til andre mennesker, også rammer 

læseren.

Alt sker. Intet sker. Og pludselig kan det hele være 

for sent…

Liselotte Wiemer giver 3 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

Der går min klasselærer
af Jacob Skyggebjerg

Gladiator, 2020. 266 sider. DANSK ROMAN

Jacob Skyggebjerg har skrevet en af årets originale 

overraskelser. Tænk at livet i og omkring en skole-

gård kan rumme så meget drama, så grænseover-

skridende (men sært renfærdige) forelskelser og så 

perverterede og rå magtmønstre.

Bogen har to fortællervinkler: dels den midaldrende 

Erling, en livstræt folkeskolelærer, der forelsker sig 

blindt, urealistisk og oprivende rørende i en elev fra 

9. klasse. 

Dels Stig, der moppes så man tager sig i at håbe, at 

skolerne aldrig åbner igen. 

Det er gribende, det er rystende. Det er godt.

Liselotte Wiemer giver 4 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

Katalog over katastrofer
af Stine Askov

Gyldendal, 2020. 302 sider. DANSK ROMAN

Det kan dårligt være mere aktuelt. 

Katalog over katastrofer er en på alle måder enestå-

ende fortælling om de katastrofer, der kommer eller 

kunne komme (eller allerede er der!)

Det handler om skolepedellen Bengt og hans dat-

ter, Helle.

Vi er i 80’erne. Den kolde krig og Barsebäck lurer.

Og far gør alt for at forberede sin lille 11-12 årige 

datter på dem.  

Hun skal for enhver pris overleve!  

Pigen ved godt, at far er lidt ude på kanten. Og hun 

ved også, at han elsker hende. 

Og ikke mindst ved hun, at den største katastrofe er 

inden i fars hoved.

Stine Askov viser at kærlighed og omsorg har mange 

ansigter. 

Og hun gør de vanvittige til rigtige mennesker. 

Det er gispende!

Liselotte Wiemer giver 5 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

Liselotte Wiemer 
Dansk og nordisk skønlitteratur 
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NORSK 
ROMAN

Vi er fem
af Mathias Faldbakken

Oversat fra norsk af Sara Koch

Forlaget Gutkind, 2020. 216 sider. NORSK ROMAN

Vi er fem er Frankenstein på lerfødder og hjem-

stavnsroman på speed!

Åh, lad dig fortrylle af denne vildbasse af en roman. 

For Faldbakken er i sit es. Og es’et hedder Tormod, 

og er en pålidelig familiefar til fire i selvbygget hus. 

Eller også hedder det Snusken, familiens hund, der 

desværre dør. Herfra sættes det hele på spil.

For familien kan ikke undvære deres femte element.

Alt falder fra hinanden, indtil Tormod etablerer et 

laboratorium ude i værkstedet, finder sine gamle 

skyggesider frem og som en anden troldmand blan-

der ler og wi-fi stråler. 

Det går selvfølgelig ikke godt. 

Liselotte Wiemer giver 4 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

Ikke før solnedgang
af Johanna Sinisalo

Jensen & Dalgaard, 2020. 308 sider. FINSK ROMAN

Her er så en roman, der overtrumfer selv Faldbakken 

på point, mærkelighed og uhygge. Waw for en bog! 

I et flagrende og sylepræcist sprog føres vi ind i en 

verden, jeg som læser aldrig har været i før. 

Det handler om forholdet mellem et menneske og 

en trold.  

Og det er fa’me uhyggeligt.

Der hele starter med, at den ombejlede homoseksu-

elle Mikael en halvfuld aften vakler hjem og finder en 

mørk ’ting’ nede ved affaldscontaineren.

Det er det smukkeste væsen, jeg nogensinde har set, 
tænker han. 

Og ved bare, at han må have den med hjem.

Det skulle han aldrig have gjort. Eller også skulle 

han netop det. 

For naturen kræver sin ret. 

Og romanen skal bundes - som en stærk shot. 

Liselotte Wiemer giver 5 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

Penge på lommen.  
Scandinavian Star, del 1

af Asta Olivia Nordenhof

Basilisk, 2020. 172 sider. DANSK ROMAN

Mon nogen af jer så tv-serien om Scandinavian Star? 

Seks lange timer.

På ganske få rystende sider får Asta Olivia Nordenhof 

sagt det samme. Og mere intenst! 

Penge på lommen er et vildt ambitiøst projekt - kun 

første bind af 7 annoncerede, der alle vil kredse og 

indkredse begivenhederne omkring den stadig mørk-

lagte skibskatastrofe.  

Romanen er politisk. Men den er meget mere end 

det. 

For mens skibet lurer i baggrunden, som en skygge 

af kapitalistisk udnyttelse og grådighed, får vi en fra 

dybet rørende menneskelig historie. Med et sprog 

der synger i øregangene. 

Hvis niveauet holder - kan det blive et af de store 

værker i nyere dansk litteratur.

Liselotte Wiemer giver 5 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

Liselotte Wiemer 
Dansk og nordisk skønlitteratur 

FINSK 
ROMAN

Liselotte Wiemer giver       
Hvad vil du selv give?
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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. 

Vi er kortvarigt smukke her på jorden
af Ocean Vuong 
C&K Forlag, 2020.  288 sider. ROMAN OM USA & VIETNAM

En selvbiografisk roman, der er udformet som et 
brev til fortællerens moder, der flygtede fra Vietnam 
til USA, da forfatteren var barn. Moderen er voldsomt 
traumatiseret af Vietnam-krigen og udløser sine fru-
strationer og hjælpeløshed overfor den eneste søn i 
vold, men også i ømhed. Med på rejsen til den nye 
verden er bedstemoren, Lan, der ligesom Oceans 
moder kæmper med at forstå det amerikanske sam-
fund, dets vaner og at mestre sproget. Centralt er 
forfatterens forhold til Trevor, som han møder på 
en tobaksfarm, hvor de begge er sæsonarbejdere. 
Trevor er tydeligt white trash, der slet ikke kan for-
lige sig med sin homoseksualitet. De indleder et 
seksuelt forhold, der må ophøre, da Ocean bryder op 
og drager til New York for at realisere sine (forfat-
ter-)drømme. En prætentiøs roman, der inddrager 
et væld af temaer, bl.a.: Klasse, krig, vold, sprog, 
stofmisbrug og race. Romanen er labyrintisk og 
krydsklipper fra fortid til nutid og tilbage igen. Ocean 
Vuong (født 1988) har tidligere udsendt Night Sky 
With Exit Wounds (2016). 

Carsten Berthelsen giver 3 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

Håbets rejsende 
af Isabel Allende

Hr. Ferdinand, 2020. 340 sider. ROMAN OM CHILE & USA

Isabel Allende debuterede med Åndernes hus (1982), der 
blev en opsigtsvækkende verdenssucces. Med rette blev 
hun anerkendt som den forfatter, der folkeliggjorde begre-
bet Magisk Realisme. Håbets rejsende er en velfortalt 
familiekrønike uden præg af det mytiske og overnatur-
lige. I Den Spanske Borgerkrigs sidste dage (1939) efter 
Francos fascister har overvundet al modstand, flygter 
militærlægen Victor med sin afdøde brors hustru, piani-
sten Roser. Det lykkes dem begge at få plads på skibet 
Winnipeg, der er chartret af digteren Pablo Neruda. Her 
vil man sejle mere end 2.000 flygtninge over havet til 
ny tilværelse i Chile. Hovedpersonerne (og et væld af 
bipersoner) opbygger et liv i det nye land, men alle er 
næret af en drøm om at vende tilbage til Spanien, når 
tyrannen er død. Men de indhentes af historiens cirkel-
løb: Den demokratiske valgte præsident Salvador Allende 
væltes gennem et militærkup af en fascistisk junta under 
ledelse af Pinochet i 1973. Victor og Roser må flygte igen. 
Denne gang til Venezuela, hvor forfatteren Isabel Allende 
(selv eksileret) konfronteres med deres skæbne. Romanen 
er elementært spændende, engagerende og fortalt med 

både poetisk flair og solid realisme. 

Carsten Berthelsen giver 4 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

Carsten Berthelsen   
Oversat skønlitteratur

USA & 
VIETNAM

CHILE & 
USA
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De heldige 
af Georgia Hunter

Hr. Ferdinand, 2020. 474 sider. ROMAN FRA USA

Georgia Hunters debutroman fortæller om den 
polsk-jødisk familie, Kurc, der under nazisternes 
besættelse af Polen i 1939 må flygte for invasionen. 
I romanen følger man tre generationer, der spredes 
overalt på flere kontinenter. Nogle bliver sendt til 
arbejdslejr i Sibirien, andre bliver en del af den polske 
modstandsbevægelse eller af den polske hær, og de, 
der bliver tilbage i hjembyen Radom, må friste en 
ussel tilværelse i ghettoen. Ved besættelsens begyn-
delse boede der i denne by 30.000 jøder, ved krigens 
afslutning er dette tal 300. Mirakuløst kan familien 
Kurc samles igen syv år senere og fortælle hinanden 
om deres skæbne. De var – som titlen – udtrykker: De 
heldige. Men ingen har kunnet undgå arbejdslejre, 
deportation, tvangsarbejde, sult, nød eller ufattelige 
lidelser. Georgia Hunter har researchet og rejst rundt 
i ti år for at sammenstykke sin families historie og 
har forfattet en dybt bevægende, grusom og impone-

rende fortalt roman. 

Carsten Berthelsen giver 4 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

Datterens fortælling 
af Armando Lucas Correa

Hr. Ferdinand, 2020. 288 sider. ROMAN FRA CUBA OG USA

En roman om det umulige valg. Den jødiske familie 
Sternberg lever et harmonisk liv i Berlin. Faderen Julius 
er en velrenommeret hjertelæge, og moderen, Amanda, 
bestyrer en populær boghandel. Men deres tilværelse 
ændres brutalt ved nazisternes magtovertagelse. Julius 
sendes i KZ lejr, og Amanda vil flygte til Sydfrankrig med 
de to døtre. I Hamburg får hun mulighed for at sende den 
ældste af døtrene, Viera, til sin bror i Cuba med skibet 
St. Louis. Amanda fortsætter flugten med datteren Lina 
til en landsby i Sydfrankrig, hvor de tror sig i sikkerhed, 
men også her er krigen i anmarch. Nazisterne vil udslette 
landsbyen som led i en hævnaktion. Romanen tager et 
spring til 2015, hvor en fransk kvinde i New York ved navn 
Elise Duval modtager en pakke med breve fra Cuba. Disse 
breve har taget rejsen frem tilbage over Atlanten flere 
gange. Hvem er de fra? Og hvilken tilknytning har Elise til 
familien Sternberg? Skibet St. Louis har også en central 
rolle i forfatterens debutroman Den tyske pige (2017). Det 
er Correas plan at skabe en trilogi om de jøders skæbne, 
der var ombord på skibet, og som blev nægtet landgang 
først på Cuba og siden i USA. Datterens fortælling er let-
læst og flydende, men den hæmmes af en lidt for skitseret 
persontegning og lidt for mange sentimentale klicheer.
Carsten Berthelsen giver 3 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

Drengen fra Napoli 
af Viola Ardone 

Cicero, 2020. 278 sider. ROMAN FRA ITALIEN

Napoli 1946. I et fattigt (spansk) kvarter bor den 7-åri-
ge Amerigo alene med sin mor, Antonietta Speranza. 
Efternavnet betyder Håb. Men er der lys for enden af 
tunnel for den kvikke og opvakte Amerigo? Jo, for netop 
dette år blev der foranstaltet en hjælpeaktion for fattige 
børn i den legendariske havneby: Familierne blev tilbudt, 
at deres børn kan rejse til det rigere Norditalien og friste 
en bedre tilværelse i en periode. Amerigo drager af sted 
trods rygter om hvid slavehandel. I Bologna får han 
en varm familierelation, god kost og kommer i skole. 
Amerigo er dygtig til at tilpasse sig, og snart er han helt 
og ganske faldet til. Han lærer at spille violin, og denne 
kunstneriske udfoldelse bliver hans skæbne. Sidste del 
af romanen udspiller sig i 1994, hvor Amerigo tager til 
Napoli for at begrave sin mor. Denne rejse tilbage bliver 
en dyb erkendelse for ham, for hans moder – selvom 
hun aldrig kærtegnede ham – elskede ham højt og 
ofrede nærhed og samhørighed for at give ham en 
bedre opvækst. Drengen fra Napoli er en rørende og 
engagerende roman, der fint balancerer uden at forfalde 
til cremet sentimentalitet. Titlen er Viola Ardones tredje 
roman, men den første på dansk. 
Carsten Berthelsen giver 4 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

USA

Carsten Berthelsen   
Oversat skønlitteratur

CUBA & 
EUROPA ITALIEN
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Voksnes løgnagtige liv 
af Elena Ferrante

C&K Forlag, 2020. 422 sider. ROMAN FRA ITALIEN

En dag overhører den 12-årige Giovanna en samtale 
mellem sine forældre. De hævder, at pigen er blevet 
dvask og doven. Det ses tydeligt i hendes karakter-
bog. Moderen giver den gryende pubertet skylden, 
men faren slynger ud, at Giovanna er begyndt at 
ligne faster Vittoria mere og mere. Denne søster er 
årsag til farlige spændinger mellem ægteparret. I 
deres opfattelse er hun et arrigt gespenst og besat 
af den Onde selv. Men denne sammenligning væk-
ker Giovannas nysgerrighed, og hun insisterer på 
at lære den ukendte faster at kende. Vittoria viser 
sig at være en bramfri, blodrig, sensuel kvinde, som 
introducerer sin niece til det miljø, som faren brød 
med som ung. I de følgende år falder forældrenes 
ægteskab fra hinanden, og det er i dette opbrud og 
kaos, at Giovanna modnes og bliver bevidst om sin 
intellektuelle kapacitet. En af romanens konklusio-
ner er, at voksenlivet byder på fortielser, forstillelser 
og løgn på løgn. Forfatternavnet Elsa Ferrante (der 
stadig ikke er blevet identificeret) skrev i 2010erne 
den såkaldte Napolikvartet, som blev en verdenssuc-
ces. Som denne romanserie er Voksnes løgnagtige liv 
en mageløs læseoplevelse. 
Carsten Berthelsen giver 5 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

De rejsende 
af Regina Porter

Politikens Forlag, 2020. 348 sider. ROMAN FRA USA

Regina Porter er en prisbelønnet dramatiker, og De 
rejsende er hendes romandebut. Det er en slægtskrø-
nike, der sætter fokus på en afroamerikansk og en 
hvid families udvikling gennem tres turbulente år. Fra 
1950ernes kamp for Borgerrettigheder til Obamas 
første år som præsident. Den sorte kvinde Agnes 
Miller vokser op i Georgia, hvor hun som teenager er 
på vej hjem fra en koncert med sin date. Undervejs 
bliver de passet op af hvide betjente. Efter en uret-
færdig og voldelig oplevelse med de to – såkaldte – 
ordenshåndhævere søger hun med sin mand, Eddie, 
til Bronx, hvor hun håber på en mere rimelig tilvæ-
relse end i Syden. James Vincent Junior er romanens 
hvide hovedperson med irsk-amerikanske rødder. 
På trods af en omflakkende barndom med vold og 
svigt får han en karriere som succesrig advokat på 
Manhattan. Det er Regina Porters dramatiske greb, at 
sønnen af James Vincent møder Agnes Millers datter 
Claudia. De skal nu opbygge en tilværelse sammen, 
som var umulig og urealisabel for deres forældre. Der 
er mange personer (og bipersoner) at holde sammen 
på i dette drama, men romanen er mesterligt iscene-
sat (og fordansket) af drevne håndværkere. 
Carsten Berthelsen giver5x ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

Alt det jeg aldrig fortalte dig 
af Celeste Ng

Hr. Ferdinand, 2020. 292 sider. ROMAN FRA USA

Marilyn og James møder hinanden på et universitet 
i Ohio. Han er barn af kinesiske immigranter og 
underviser i amerikansk historie, hun en ambitiøs 
lægestuderende. De drømmer begge om at reali-
sere Den Amerikanske Drøm, ikke mindst James, 
der solidarisk vil formidle landets værdier. Da Marilyn 
bliver gravid, dropper hun sin uddannelse, og James 
opgiver sin drøm om en karriere som forsker. Den 
førstefødte datter, Lydia, skal forløse deres ambitio-
ner, og de har særdeles store forventninger til hende. 
Dybt tragisk bliver Lydia fundet død i en nærlig-
gende sø, og myndighederne overvejer om, hun har 
taget sit eget liv, eller om hun er blevet myrdet. Da 
Marilyn finder kondomer og cigaretter i datterens 
skoletaske, erkender hun, at Lydia slet ikke var det 
dydsmønster, som de håbede. Moderen finder også 
Lydias dagbog, men her er alle sider ubeskrevne. Så 
hvem var hun egentlig? Alt det jeg aldrig fik fortalt er 
en psykologisk thriller, tragisk udviklingsroman og et 
ret præcist tegnet tidsbillede. Romanen blev lanceret 
i 2014 og er derfor en forløber til bestselleren Små 
påsatte brande (på dansk 2018), der forventes filma-
tiseret i disse år. 
Carsten Berthelsen giver 4 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

ITALIEN

Carsten Berthelsen   
Oversat skønlitteratur

USA USA
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Aftentid og morgengry 
af Ken Follett

Cicero, 2020. 833 sider. ROMAN FRA STORBRITANIEN

Ken Follett blev verdensberømt med bestselleren 
Jordens søjler (1989), der fortæller om bygmester 
Tom, der vil rejse en gigantisk katedral i lands-
byen Kingsbridge i 1100-tallets England. I samme 
serie fulgte Uendelige verden (2008) og Den evige 
ild (2017), der begge udredte landsbyens senere 
historie. Aftentid og morgengry serverer forhisto-
rien til Jordens søjler og fortæller om, hvorfor den 
lille flække, Dreng's Ferry, kunne udvikle sig til den 
betydningsfulde King’s Bridge. Den gigantiske roman 
begynder i 997 i kong Ethelred den Rådvildes rege-
ringsperiode. Vi følger tre hovedpersoner, bådebyg-
geren Edgar, den normanniske adelskvinde Ragna 
og munken Aldred, hvis skæbner væves sammen. 
Handlingen indledes med et brutalt vikingeangreb, 
og den 18-årige Edgar må flygte med sin familie til 
Dreng's Ferry, hvor han gennem flid og dygtighed 
skaber forbedringer i landsbyen og iværksætter et 
brobyggeri, der med tiden vil betyde øget samhandel 
og forbedret økonomi. Aftentid og morgengry er som 
Ken Follets øvrige titler en historisk velresearchet 
og dybt underholdende røverroman tilsat sex, mord, 
hævn, brand – og selvfølgelig Den Store Kærlighed.
Carsten Berthelsen giver 4 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

Nakanos genbrugsbutik 
af Hiromi Kawakami

C&K Forlag, 2020. 254 sider. ROMAN FRA JAPAN

Moderne japansk litteratur har fået et internationalt 
gennembrud. Det skyldes selvfølgelig først og frem-
mest Haruki Murakamis magiske romaner, men en 
stribe andre interessante titler følger i disse år. I 
2019 udkom Sayaka Murata: Døgnkioskmennesket, 
der meget bevægende fortalte en utilpasset kvindes 
historie. Og nu følger så en kollektiv roman om hr. 
Nakanos genbrugsbutik og de personer, der befolker 
forretningen og de, der søger derhen for at sælge 
eller købe billigt skrammel. Indehaveren hr. Nakano 
er særdeles excentrisk, men med et ret udviklet sek-
suelt gen. Hans storesøster Masayo har til gengæld 
et udbygget kunstnerisk gen og besøger butikken ret 
ofte. De ansatte er den kejtede Hitomi og hendes kol-
lega Takeo. Romanen rummer en interessant kærlig-
hedsintrige, for Hitomi forelsker sig i ejeren Nakano. 
Hun er helt i vildrede om sin strategi og søger råd 
hos hans søster. Men kan hun hjælpe? For hr. Nakano 
har et temmelig brugt og genbrugt kærlighedsliv… 
Af Kawakami foreligger på dansk bl.a. den ligeledes 
interessante og engagerende roman Senseis mappe 
(2013, også udsendt som tegneserie). 

Carsten Berthelsen giver 4 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

Orwell 
af Pierre Christin og Sébastian Verdier

Fahrenheit, 2020. 160 sider. GRAFISK ROMAN

Tekstforfatteren Pierre Christin og tegneren Sébas-
tian Verdier har sat sig for at skabe en grafisk 
roman om det britiske forfatterpseudonym  George 
Orwell, egl. Eric Arthur Blair (1903-1950). Han var 
er en af det tyvende århundredes mest provokerende 
og samfundskritiske forfattere. Værket fortæller om 
hans omflakkende tilværelse fra skoledreng, studier 
på Eton, til ansat ved Imperial Police i Burma, til en 
tilværelse i Paris, tilbage til London, hans deltagelse 
(mod Franco) i Den Spanske Borgerkrig og hans 
redaktørgerning for bl.a. det venstreorienterede tids-
skrift Tribun. Fortællingen afsluttes omkring udgivel-
sen af den satiriske dyrefabel Kammerat Napoleon 
(1945). Serien er holdt i stram sort/hvid med tydelige 
konturstreger. Denne stil bliver dog brudt af visse far-
velagte scener, bl.a. nogle sekvenser fra Burma, hvor 
de herskende briter reflekterer over farvede(!) indivi-
der og deres natur. Pierre Christins mest elskede og 
beundrede værk er science fiction serien om Linda og 
Valentin (1967-85), som han skabte i samarbejde med 

tegneren Jean-Claude Mézières. 

Carsten Berthelsen giver 5 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

 STORBRI-
TANNIEN

Carsten Berthelsen   
Oversat skønlitteratur

JAPAN FRANKRIG
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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.

De atten
af Anton M. Berg

Hr Ferdinand, 2020. 416 sider. KRIMI

Radiojournalisten Axel Sköld er i færd med at researche 

til en dokumentarudsendelse, da han ser en sinister 

person gå igen på fotos med tre mystiske dødsfald i 

80erne. Et er mordet på Olof Palme. Snart vikles han 

ind i et dødsensfarligt hemmeligt selskab med mag-

tens mænd som træder i trådene bagom regering og 

vælgere. Hæsblæsende konspirationsroman a la Dan 

Brown. Desværre uden dennes tæft for realistisk sam-

menhæng og fantasifuld sandsynlighed.

Bo Tao Michaëlis giver 2 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

Skoven
af Nele Neuhaus

People’s Press, 2020. 550 sider. KRIMI

En nat springer en campingvogn i luften i en skov 

i Sydtyskland. Den aristokratiske politimand Oliver 

von Bodenstein og hans mere borgerlige kollega Pia 

Kirchhoff finder et lig i de udbrændte rester. Der er 

tale om brandstiftelse og mord og sporet fører til-

bage til fortiden, især for von Bodenstein. En meget 

lang omstændelig og luntetravende hyggekrimi og 

møjsommelig politirutineroman. En slags Barnaby 

på tysk.  

Bo Tao Michaëlis giver 3 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

Bo Tao Michaëlis 
Krimier og klassikere 

KRIMI

Bo Tao Michaëlis giver       

Hvad vil du selv give? 

KRIMI

Bo Tao Michaëlis giver       

Hvad vil du selv give?  

Hør den OGSÅ som lydbog  

eller læs den som e-bog på

I samme serie
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Ulvesommer
af Hans Rosenfeldt

Politikens Forlag, 2020. 400 sider. KRIMI

Helt oppe i det nordsvenske med grænse til Finland 

finder man en død ulv med menneskerester i sig! Før 

fundet har vi overværet en veritabel massakre mel-

lem narkogangstere. Rester af lig og hele lig havner 

på politikvinden Hannah Westers bord i Haparanda. 

Og så møder vi også en cool kvindelig lejemorder 

fra Sankt Petersborg. Første bind i en serie om den 

midaldrende Hannah og co., sorger og glæder i et 

minisamfund virker lovende. 

Bo Tao Michaëlis giver 4 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?  

Til Rigets bedste
af Peter Winther-Schmidt

Forlaget Valeta, 2020. 561 sider. KRIMI

Vi er i det Herrens år 1845. Den unge student 

Frederik Lassen skal læse til jurist på Københavns 

Universitet. Alt summer af uro på grund af spørgs-

målet om Sønderjylland tilsat revolutionære tanker 

fra Europa. Bestialsk knivdrab fører ind i en sam-

mensværgelse hvor reaktionære royalister pønser på 

kup. ’Til rigets bedste’ er en underholdende historisk 

krimi. Dog bedst og mest med sit detaljemættede 

billede af Danmark i gamle dage.

Bo Tao Michaëlis giver 3 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

Skjult
af Cara Hunter

Gads Forlag, 2020. 420 sider. KRIMI

Under en renovering af et hus bliver en ung kvinde 

og hendes barn befriet fra deres årelange fangen-

skab. Hun kan imidlertid ikke tale og hverken hun og 

hendes søn figurerer i databaser af forsvundne per-

soner. Men ikke alt er som det ser ud. Dette er andet 

bind i serien om den traurige kriminalinspektør 

Adam Fawley og hans kolleger i Oxford. Spændende 

engelsk politirutineroman med stemning og stat som 

i bøgerne om inspektør Morse.

Bo Tao Michaëlis giver 4 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

KRIMI

Bo Tao Michaëlis 
Krimier og klassikere 

Bo Tao Michaëlis giver       

Hvad vil du selv give?  

KRIMI

Bo Tao Michaëlis giver       

Hvad vil du selv give?  

KRIMI

Bo Tao Michaëlis giver       

Hvad vil du selv give?  

Peter Winther-SchmidtLæs også serien om Sebastian Bergman LÆS OGSÅ 1. bind i serien
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Tredive dages mørke
af Jenny Lund Madsen

Grønningen 1, 2020. 333 sider. KRIMI 

I bedugget tilstand har den kultursnobbede forfat-

ter Hannah påstået at hun på en måned kan skrive 

en bestsellerkrimi. Derfor tager hun til en islandsk 

afkrog for at isolere sig og skrive. Hurtigt bliver 

hun imidlertid involveret i skumle sager i den lille 

flække med fæl fortid, mord og mutte mennesker. 

Men årets bedste danske krimi er også en følsom og 

original kærlighedsroman, velskreven og spændende 

til sidste side.

Bo Tao Michaëlis giver 5 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

Den sørgmodige buschauffør fra Alster
af Håkan Nesser

Modtryk, 2020. 328 sider. KRIMI

Kæresteparret og politifolkene Eva Beckman og 

Gunnar Barbarotte er på lang ferie på Gotland. Her 

tuller de gammelkloge rundt på den smukke ø mens 

de gennemgår mysteriet med den forsvundne bus-

chauffør og en meget tragisk fortid. Nu og da disku-

terer de Guds død eller det modsatte, mens de får 

noget godt at spise. Sjette bind om makkerparret og 

dets meritter vil ikke skuffe forfatterens mange fans. 

Hyggekrimi. 

Bo Tao Michaëlis giver 4 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

Døde løver
af Mick Herron

Forlaget Olga, 2020. 375 sider. KRIMI

Den store britiske spionforfatter John le Carré døde 

lige før jul 2020. Så nu kommer der ikke flere stakkels 

spioner ind fra hans spændende kulde. Men hans 

landsmand, Mick Herron, er en af hans mange arvin-

ger udi at skrive underholdende sager om og med 

mænd og kvinder med skæg og blå briller. Dette er 

andet bind i serien om agentchefen Jackson Lamb og 

hans uheldige helte i hendes majestæts hemmelige 

tjeneste. Intelligent underholdning.

Bo Tao Michaëlis giver 5 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?  

KRIMI

Bo Tao Michaëlis 
Krimier og klassikere 

Bo Tao Michaëlis giver       

Hvad vil du selv give?  

KRIMI

Bo Tao Michaëlis giver       

Hvad vil du selv give?  

KRIMI

Bo Tao Michaëlis giver       

Hvad vil du selv give?  

I samme serie I samme serieHør den OGSÅ som lydbog  

eller læs den som e-bog på
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En sang til dystre tider
af Ian Rankin

Klim, 2020. 392 sider. KRIMI

Politipensionisten John Rebus skranter på alle led-

der og kanter. Han er flyttet ned i stuen, dernæst 

taget op til Skotland, hvor hans forsømte datter bor 

og hvis husbond er forsvundet. Nok er Rebus et 

dårligt liv, men slagfærdig som altid selvom han må 

komme mere vand i whiskyen. Der er flere plotmæs-

sige bolde i luften, men alle bliver grebet elegant og 

sofistikeret. Mere sentimental end ellers, stadigvæk 

et hårdkogt skotsk æg.

Bo Tao Michaëlis giver 5 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

Jernvognen
af Stein Riverton

Forlaget Escho, 2020. 216 sider. KLASSIKER

I den grad en læseværdig krimiklassiker skrevet 

af den norske forfatter Stein Riverton fra 1909 før 

verden gik af lave. Detektiven Asbjørn Krag er lige 

så finurlig som forbilledet Sherlock Holmes. Her er 

han på en norsk ø med den korte sommer, hvor både 

kærlighed men også kriminalitet kan bryde ud og 

stå i flor. En snedig mordsag som man ikke må røbe, 

men som peger frem mod Agatha Christie. Mere 

stemningsfuld end spændende.

Bo Tao Michaëlis giver 5 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

Altings hjerte
af Graham Greene

Forlaget Turbine, 2020. 380 sider. KLASSIKER   

Dette nyoversatte værk fra 1948 er en af forfatterens 

katolske romaner. I modsætning til sine flamboyante 

spændingsromaner, Greene selv kaldte for under-

holdning. Men ’Altings hjerte’ er både en bittersød 

kærlighedsroman tintet med dreven sarkasme over 

for katolsk troslære og en spændende og incite-

rende spionroman i en koloni i anden verdenskrigs 

Vestafrika. Med stive britiske bureaukrater samt en 

politimand som forelsker sig fatalt.

Bo Tao Michaëlis giver 5 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

KRIMI

Bo Tao Michaëlis 
Krimier og klassikere 

Bo Tao Michaëlis giver       

Hvad vil du selv give?  

KLASSIKER

Bo Tao Michaëlis giver       

Hvad vil du selv give?  

KLASSIKER

Bo Tao Michaëlis giver       

Hvad vil du selv give?  

Sven Elvestad / Stein RivertonI samme serie Af samme forfatter
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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.

Et forjættet land
af Barack Obama

L&R, 2020. 880 sider. BIOGRAFI

Barack Obama var til grin som ung studerende fordi han 

insisterede på at tro på den amerikanske drøm. At man 

ved flid, hårdt arbejde og ordentligt opførelse kunne blive 

til noget og gøre noget for andre. Også selv om hans mere 

kyniske kammerater konstant dokumenterede, at det var 

de grådige, hensynsløse, forkælede med de gode forbin-

delsr, der satte dagsordenen og scorede kassen. Han var 

bestemt ikke et dydsmønster, ikke noget med at sidde 

elevrådet, nej den stod på musik, piger og bajere. Hans 

begrænsede læsning var bestemt af hvilken pige, han 

skulle gøre indtryk på, indtil han på Harvards berømte 

Law School blev en præmiestudent, som man lagde 

mærke til. Hans ægteskab med Michelle gjorde ham 

endnu mere ideologisk opsat på at ændre samfundet, 

ikke alene racemæssigt men i det hele taget socialt,og 

så var vejen til Politik åben. Han skriver, så man føler, at 

man har en samtale med en god, højt begavet ven med 

stor selvironi. Som da Michelle rasende går i seng med 

døren smækket efter sig, den aften han tilstår, at han vil 

stille op om præsident, selv om han har lovet det mod-

satte. Han tager sig en vodka, og indser, at en vis megalo-

mani nok er nødvendig, og at Michelle nok bliver god igen. 
Lone Kühlmann giver 5 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

Demokratiets tusmørke
af Anne Applebaum

Kristeligt Dagblads Forlag, 2020. 224 sider. POLITIK

Selv om hun er født amerikaner har  Anne Applebaum 

i mange år hørt til i inderkredsen i politisk/intellek-

tuelle i centrum/borgerlige kredse i Europa. Bl.a.  

gennem sit ægteskab med den fremtrædende polske 

tidligere udenrigsminister Radoslaw Sikorski. Bogen 

er et både personligt og ideologisk opgør med de 

venner, som efter murens fald så en stor fremtid 

for demokratiet, men mistede gejsten og i stedet 

solgte ud til antidemokratiske demagoger og bevæ-

gelser. Lov & Retfærdighedspartiet i Polen og Orban 

i Ungarn regerer ved løgne, afskaffelse af ytringsfri-

heden og et retsvæsen i lommen på regeringen. De 

er så til gengæld forbilleder for Vox i Spanien, Liga 

Nord i Italien, Front National i Frankrig, for ikke at 

tale om Trumpisterne i USA. Hun ser den store fare 

i manglen på fælles  samtale. Fok har altid haft for-

skellige holdninger. Nu har de forskellige facts. Og de 

kan bedste lide enkle budskaber. Komplicerede pro-

blemstillinger gør os utrygge. Det forstår løgnagtige 

demagoger i alle lande. 
Lone Kühlmann giver 3 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

Lone Kühlmann
Biografier, debat og kultur

BIOGRAFI

Lone Kühlmann giver:       

Hvad vil du selv give?

POLITIK

Lone Kühlmann giver:       
Hvad vil du selv give?
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Diktatursyndromet
af Alaa al-Aswany

Gads Forlag, 2020. 198 sider. DEBAT

Den verdensberømte ægyptiske forfatter al-Aswany, 

som i alle sine romaner forholder sig til, hvad under-

trykkelse gør ved mennesker, har sat sig for at disse-

kere, hvad det er, der fører til diktatur. Det vigtigste er 

korruption, fattigdom og undertrykkelse. Og naturlig-

vis en megaloman mand, der ser konspirationer over 

alt omkring sig, og regererer ved frygt og belønning 

for blind lydighed. Et samfund, hvor flid, dygtighed 

og hjælpsomhed ikke gør den ringeste forskel. Alt 

handler om forbindelser, og alle enten sparker eller 

kryber. Det er meget nemt at se teorien eksomplifi-

ceret, hvis man ser sig omkring i verden for tiden.

Det er stærkt deprimerende, men faktisk fortæller 

han den samme historie meget bedre i sine romaner. 

Senest i den fremragende ”Jeg løb mod Nilen.” Så 

hvis man kun skal læse en al-Aswani i år, er det den, 

jeg vil anbefale.

Lone Kühlmann giver 3 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

Arabica
af Puk Damsgård

Politikens Forlag, 2020.  304 sider. BIOGRAFI

Puk Damsgård bruger Carsten Nibuhrs dagbøger 

fra ekspeditionen til Det lykkelige Arabien i 1761-67, 

som en slags rød tråd i sin fine bog. Men det er nu 

en meget tynd tråd. Hun har meget på hjerte, og 

bogen fremstår som en impressionistisk samling 

oplevelser fra den arabiske verden. Hun rejser med 

containerskibet Titan, fra Genua gennem Suez og 

Hormuzstrædet til Dubai, og begivenhederne flyder 

over i erindringer om flere rejser i det krigshærgede 

Yemen. Det en gang lykkelige Arabien. Ind imellem 

får vi glimt af hendes liv i Kairo, hvor hun forbløf-

fet opdager, at hendes pæne kvarter i 50´erne var 

beboet af gamle nazister, som Abdel Gamal Nasser 

inviterede til landet, for at udnytte deres faglige 

viden. Et faktum Ægypten går meget stille med. Men 

bogens virkelige hovedperson er Shifa, den yemeni-

tiske læge med de blå negle, som bliver Puks gode 

veninde. Og hvis skæbne i bogen i den grad lægger 

op til en fortsættelse.

Lone Kühlmann giver 4 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

Genopdragelsen
af Anton Geist, Lasse Skou Andersen  
& Sebastian Abrahamsen

Informations Forlag, 2020. 250 sider. BIOGRAFI

Afdøde Poul Hammerich yndede at sige, at i Danmark 

er vi gode til førstehjælp, men virkeligt dårlige til 

andenhjælp. Genopdragelsen er en rystende doku-

mentation af udsagnet. 

Samia er født i Danmark i en pakistansk familie med  

pakistanske landsbyværdier, Hun lever i evig 

konflikt med sin far, men får stor støtte af sine 

skolelærere, psykologer og psykiatere, der 

også forsøger at stoppe det, da hun tvinges 

på genopdragelse i Pakistan som 17-årig.  

Men da hun efter flere års slavetilværelse og et 

tvangsægteskab, slipper væk og gravid hjem til 

Danmark er det slut. Udlændingenævnet skriver til 

hendes advokat, at tæsk, overgreb fra familien, og at 

hun blev holdt fangenskab, ikke fører til opholdstil-

ladelse. Bogen er en dokumentarisk beretning om 

hvad viljestyrke og udholdenhed kan føre til.

Men hverken hun eller hendes dreng, der også er 

født i Danmark, har fået statsborgerskab. Endnu. 

Man ved ikke, hvad der værst. Pakistanske fordomme 

eller danske regler.
Lone Kühlmann giver 4 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

Lone Kühlmann
Biografier, debat og kultur

BIOGRAFI

Lone Kühlmann giver:       
Hvad vil du selv give?

DEBAT

Lone Kühlmann giver:       
Hvad vil du selv give?

BIOGRAFI

Lone Kühlmann giver:       
Hvad vil du selv give?
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Ulvetid – Kampen om Nordsøimperiet
af Tore Skeie

Gyldendal, 2020. 324 sider. HISTORIE

Vikingerne igen. Og tak for det til den norske historiker 

Tore Skeie, som med "Ulvetid - Kampen om Nordsø-

imperiet" har skrevet en forrygende højkvalitetsbog.  

Da danskekongen Sven Tveskæg dør i 1014 i England 

har han  erobret det meste af  landet. Tilbage på kamp-

pladsen står hans  19-årige søn Knud med en hel 

hær, et halvt kongerige  og flere fjender, end han kan 

magte. Men skal man blive en af Europas mægtigste 

monarker - og det bliver Knud den senere Store- så 

nytter det ikke at krybe i læ hjemme på den østlige 

side af Nordsøen. Det gør han heller ikke. Der mangler 

ikke noget.  Her er kamp, svig, intriger og politiske 

studehandler. De foregår ofte midt under slaget, hvor 

halvdelen af en hær gerne går over til fjenden, hvis 

han giver et bedre løntilbud. Det er politik mens øksen 

svinges. Minder lidt om Afghanistan i dag. Med er også 

den norske Olav Haraldsson. Det er ham, vi kender som 

Olav den Hellige. Et navn, der passer rigtig dårligt til 

hans opførsel. De starter som våbenfæller og ender 

som dødsfjender i kampen om Norge - en del af impe-

riet. Det hele finansieret af sølv og guld røvet i England.  

En af de bedste historiebøger i mands minde.
Lone Kühlmann giver 5 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

Grov Konfækt
af Henrik Horstbøll, Ulrik Langen  
& Frederik Stjernfelt 

Gyldendal, 2020. 1080 sider. KULTUR

1770 var et skelsættende år for det skrevne ord 

i Danmark. Trykkefriheden indførtes og Gyldendal 

blev grundlagt.

250 året for de begivenheder har forlaget prisværdigt 

valgt at markere med et pragtværk. "Grov Konfækt" 

handler om trykkefriheden og hvad, den førte med 

sig i de tre år, den varede. Ikke mindre end tre pro-

fessorer har skrevet de over 1000 sider, som det, der 

skulle have været en mindre bog, er endt med.

Det kan vi andre glæde os over. Det er blevet til to  flot 

illustrerede bind. Og lærerige.  For hvordan var det, 

den trykkefrihed blev brugt og hvor omfattende var 

den i virkeligheden. Hvem var det, der brugte den? 

Stod de åbent frem? Og ikke mindst, hvem var det, 

der var mest bange for den?

Og så er der alt det med Struense.

Det er en oplysende og sjov bog. Læs, lær og le. Det 

sidste skal man passe på med, når man læser i sen-

gen. Hvert bind vejer 2,5 kg. 

Lone Kühlmann giver 5 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

Churchill af Jan Hedegaard  
De prægtige og de usle af Erik Larson  

L&R og Gyldendal, 2020. 400 & 548 sider. BIOGRAFIER

Det er synd at sige, at vi mangler bøger om Winston 

Churchill, men ikke desto mindre har vi fået to nye, 

som begge to er rigtig gode. Den danske Churchillfan, 

Jan Hedegaard, har tidligere udgivet Churchill-citater. 

Nu får vi et samlet billede af manden. Ikke et glansbil-

lede. Men et geni med mange fejl. Personligt frygtløs 

eller måske bare overbevist om, at han var født under 

en heldig stjerne. Født med en sølvske i munden, men 

altid i pengemangel. Hvilket skyldtes vaner som at tage 

i krig med eget badekar og kasser med cognac og 

champagne. Hans hustru, Clementine siger det måske 

bedst: ”Han kender intet til almindelige menneskers liv. 

Han har aldrig været i en bus. Han er egoist, men ikke 

med vilje. Han har en evne og vilje, til at leve præcis, 

som han vil”.

Amerikaneren Erik Larson koncentrerer sig om 

Churchill i krigens først år. Han har haft adgang til 

breve og dagbøger, så vi får både statsmanden og den 

private Churchill. Selvfølelse manglede han ikke: ”Det 

er en velsignelse, at få magten, når man selv ved, at 

man er den bedste” skriver han, da han blev premier-

minister i maj 1940.
Lone Kühlmann giver 4 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

Lone Kühlmann
Biografier, debat og kultur

BIOGRAFI

Lone Kühlmann giver:       
Hvad vil du selv give?

HISTORIE KULTUR

Lone Kühlmann giver:       
Hvad vil du selv give?

Lone Kühlmann giver:       
Hvad vil du selv give?
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Størst af alt
af Lone Frank

Politikens Forlag, 2020. 296 sider. FAGBOG

Lone Frank er ikke helt almindelig. Hun er højt bega-

vet, men sommetider ikke særlig klog. Når det drejer 

sig om hende selv. 

Da hendes mand dør, opdager hun, hvor meget hun 

elskede ham. Da hun har det bedst med at sætte 

alting på formel, beslutter hun at gå videnskabeligt 

til værks og finde ud af, hvad kærlighed er. Til det 

formål opsøger hun alle mulige eksperter, og samti-

dig bliver bogen en løbende selvbiografi om en kvinde 

hvor udtrykket ” hun er ikke i kontakt med sine følel-

ser” bliver årets underdrivelse. Hun tror at alt kan 

løses med logik. Men bliver klogere. Hun møder også 

kærligheden, og erkender det. Der er med andre ord 

tale om en udviklings – ikke roman, for det er det ikke 

– bog. Udvikling har vi alle sammen brug for. Jeg har 

aldrig truffet nogen, der har brugt deres kvote. Og 

det er en både charmerende og underholdende bog. 

Med en happy ending. Tror jeg nok.

Lone Kühlmann giver 4 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

Apropos ingenting
af Woody Allen

Gyldendal, 2020. 336 sider. BIOGRAFI

Denne her bog måtte gå fra forlag til forlag, inden 

den blev udgivet. Også i Danmark blev Gyldendal 

kritiseret for at udgive bogen fra ”barne- og kvinde-

mishandleren”. Jeg må indrømme, at jeg aldrig har 

fulgt Mia Farrow/Woody Allen sagen tæt, men jeg 

troede, faktisk, at han var dømt for overgreb på sin 

datter. Det viser sig nu, at det er han ikke. Der har 

aldrig været en sag, for den blev afvist af retten som 

pure opspind. Han er altså ustraffet, og bliver ved 

med at lave film, som sommetider er sjove, og som-

metider ikke så sjove. 

Bogen er afgjort sjov. Især barndomsbeskrivelserne 

i en skingerende skør jødisk familie i småborgerlige 

kvarterer i Brooklyn, og kommuneskolen som han 

den dag i dag hader inderligt, for dårlige lærere og 

elendig undervisning. Han tilbragte sit liv med at 

drømme om Manhattan, og hvordan han en dag ville 

opnå at komme en på en bar, sige ”det sædvanlige.” 

Og få det. Han skriver pænt om kvinder. Faktisk også 

om Mia.
Lone Kühlmann giver 3 ud af 5 ugler

Hvad vil du selv give?   

Nordkysten 
af diverse forfattere

L&R,2020. 336 sider. BIOGRAFI

Det vælter frem med pragtfulde billedbøger inden for 

snart sagt ethvert emne. Lindhardt og Ringhof har 

fået den, i disse indespærrede tider, fremragende 

ide, at udgive smukke og velskrevne bøger fra danske 

egne. Serien ramte coronaen, men kan ikke være 

inspireret af den. I 2020 udkom ganske vist både 

Sønderjylland og Nordkysten men Limfjorden kom 

i 2019 og den majestætiske Vesterhavet allerede i 

2017. Fælles for bøgerne er de utroligt smukke bil-

leder, der virkelig giver lyst til at tage på opdagelse i 

fædrelandet. Forfatterne er mere eller mindre kendte 

med tilknytning til de respektive egne. Og som det 

altid må være, i den slags antologier, er der nogle der 

har et mere intimt forhold til skriftsprog end andre. 

Men man kan jo plukke. Den suverænt sjoveste tekst 

finder man i Sønderjylland, hvor modemanden Uffe 

Buchhard afslører sig som en elegant skribent i 

beskrivelsen af sin vanvittig opvækst omgivet af kvin-

der i Åbenrå. Jeg må hellere indrømme, at jeg selv 

bidrager til Nordkysten.
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