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Bøger omtalt i samtalen:  
(Vi tager forbehold for, at alle titler muligvis ikke når at blive nævnt) 

 

Fiskerne af Hans Kirk  (1928) 

Kollektivroman om en gruppe Vesterhavsfiskere der flytter længere ind i landet for at bo ved 

fjorden. Deres tilhørsforhold til Indre Mission skaber uro og dyb konflikt med bøndernes mildere 

grundtvigianske tro 

 

Gilead af Marilynne Robinson (2006) 

Pastor John Ames, som er blevet far i en sen alder, sætter sig ned og skriver et brev til sin søn, og 

fortæller om slægten, om tilværelsen i lillebyen i Iowa, og om sine egne meninger med tilværelsen, 

som snart er ovre. 

Det er en fantastisk historie – der sker ikke en skid, men det er ligeså godt som den skid der heller 

ikke sker i Stoner af John Williams 

 

Mit navn er Lucy Barton af Elizabeth Strout (2017) 

Om en fattigdomsramt barndom i USA's midtvest og det til tider, svære kærlighedsforhold mor og 

datter i mellem 

Fik Pullitzerprisen for Olive Kitteridge, som også er som en tv-serie og Vibeke den har du set? 

 

Detox af Steffen Jacobsen (2021) 

I et sommerhus ved Amtoft prøver Anne at bearbejde sorgen over sin fars død. Hun er langsomt ved 

at miste grebet om virkeligheden og er bange for, hun har arvet farens sindslidelse. Gribende og 

virkelighedsnær fortælling om sorg, tab og psykisk sygdom. Til læsere af ny dansk litteratur. 

Mange kender nok Steffen Jacobsen for hans spændingsbøger, som står knivskarpe, men han formår 

også at skrive en troværdig, rørende og knugende bog om sorg og angst! 

 

Lang dag mand af Lars Kjædegaard (2021) 

I 2021 er det 40 år siden, at Lars Kjædegaard debuterede som forfatter. Han har skrevet 40 romaner 

siden 1981, har solgt flere end 400.000 bøger, og han er en af Danmarks mest læste 

kriminalforfattere. I LANG DAG MAND fortæller han i 18 kapitler om sit liv som barn, voksen, 

far, musiker og forfatter – om at vokse op i Helsingør, om at være 14 og pludselig spille guitar med 

sine amerikanske blues-helte, om den sorte hund, om at udtrykke sig på sin egen måde. Møder og 

begivenheder, der former et menneske. 

Jeg har ikke læst alle bøgerne, men en del og man er altid godt underholdt i selskab med Lars 

Kjædegaard.  

 

Gittes monologer af Per Højholt (1984) 

Satiriske og politiske digte samt Gittes enetaler til veninden Susanne. I monologerne udtaler Gitte 

sig om Danmark, frihed, Socialdemokratiet, krisen i landbruget, musik, Alperne, haven og 

dagbladet Information 

 

 

 



Tove – en lille digter af Line Jensen (2020) 

Billedbog om Tove Ditlevsens liv og forfatterskab. Om den fattige barndom på Vesterbro og 

drømmen om at skrive i en tid, hvor der ikke var råd til at sende piger i skole. Fortæller både om 

mennesket og digteren med smagsprøver på hendes skønne digte. Fra 4 år, men den er også god når 

man er ældre 

 

Jane Eyre af Charlotte Bronté (1847) 

Kærligheds- og dannelsesroman om Jane Eyre, en fattig og forældreløs pige, som efter en barsk 

opvækst bliver guvernante på et gods, hvor hun får brug for alt, hvad hun har af klogskab, 

uafhængighed og mod i sin komplicerede kærlighed til godsejeren 

 

Historien om Arthur Truluv (1. bind i serie) af Elizabeth Berg (2019) 

85-årige Arthur tager hver dag bussen til kirkegården for at besøge sin afdøde, højtelskede hustru. 

Her møder han ofte Maddy på 17, som flygter derhen for at undgå sine jævnaldrende. Et venskab 

opstår mellem to ensomme 

 

Miraklet i Mason (2. bind i serie) af Elizabeth Berg (2018) 

Den aldrende Lucille savner sit livs kærlighed, men holder fast i både livet og bagekurserne. Iris 

mangler ikke penge, men nyt indhold i sit liv, og Tiny er ulykkeligt forelsket 

 

Oliver Twist af Charles Dickens (1838) 

Den forældreløse Oliver Twist får en elendig start på livet på en fattiggård i 1800-tallets England. 

Det lykkes ham at flygte til London, men han falder desværre i kløerne på den onde Fagin og hans 

tyvebande 

 

Store forventninger af Charles Dickens (1861) 

Efter sin fattige opvækst møder Pip dels en storby - 1860'ernes London - dels en rigere tilværelse, 

kærligheden til Estella og personer, der på andre måder kommer til at præge hans liv 

 

Blodigt opgør af David Morrell (1972) 

Samfundets jagt på en hjemsendt vietnamsoldat, der ikke kan indordne sig under forholdene 

hjemme i USA. 

 

Højhuset af J.G. Ballard (1983) 

Science fiction-roman om et samfund i opløsning, hvis beboere ændrer sig i takt med det stigende 

forfald, og hvor resultatet er en verden, hvor den stærkeste vinder. 

 

Hus i skoven til salg af Betina Birkjær (2020) 

En lille familie flytter til et hus i skoven for at finde nye ståsteder efter den yngste datters mystiske 

død. Langsomt trænger naturen sig på og blander sig på mystisk vis i hverdagens gang. 

 

Om Ane Riels kommende roman: Urværk 

 


