
Wassmo, Herbjørg: Hundrede år  
Altertavlen i Lofotkatedralen blev malet af en kunstuddannet præst, og modellen til 
englen var forfatterens formoder Sara Susanne. Historien omhandler 3 generationers 
stærke kvinder, deres liv, deres kærlighed og sorger 
 
30.172 

Laneth, Pia Fris: Lillys Danmarkshistorie - kvindeliv i fire generationer 
Fire generationer af kvinder set gennem forfatterens families livsforløb. Man får den 
personlige, kvindepolitiske og samfundsmæssige udvikling fra 1880erne og frem til idag 
 
61.28  
Lund Madsen, Peter: Dr. Zukaroffs testamente - en bog om menneskehjernen    
Om menneskehjernen. Hvordan den fungerer og hvad den kan 
 
63.097 
Korsgaard, Ove: Solskin for det sortemuld - om slægt og folk 
Gennem forfatterens slægtshistorie skildres 150 års danmarkshistorie med vægt på 
landbokulturen, højskolen og andelsbevægelsen, som den kom til udtryk på Mors, hvor 

forfatterens familie stammer fra. Der trækkes tråde til resten af landets historie 
  
99.4 Frohn Nielsen, Gerda 
Frohn Nielsen, Gerda: Farmor 
Den tidligere Fulton-skipper Mogens Frohn Nielsens erindringsbog om moderen Gerda 
Frohn Nielsen (1900-1993), også kaldet Farmor, der med lige stort mod deltog i fri-
hedskampen, arbejdede for koncentrationslejrfanger, hjalp sprittere og kæmpede for 
Fultons elever 
 
99.4 Nielsen, René 
Nielsen, René: Halv mand - helt menneske 
Handicapidrætsudøver, bl.a. verdensmester og OL-medaljevinder René Nielsen der i en 

togulykke i 1991 mistede begge ben, fortæller om at komme videre og genfinde sin 
identitet midt i kaos, bl.a. ved at hente styrke i sit ægteskab og sin svære barndom 
 
99.4 Shin, Dong-Huyk 
Harden, Blaine: Flugten fra Camp 14 - én mands utrolige rejse fra Nordkorea til frihe-
den i Vesten 
I 1983 blev Shin Dong-hyuk født i arbejdslejr nr. 14 i Nordkorea. Han overværede sin 
mors og brors henrettelse, efter de havde planlagt at flygte. Det lykkedes Shin at flygte 
fra lejren i 2005 - den første det er lykkedes for - og han lever i dag i USA og Sydkorea 
 
99.4 Walls, Jeannette  

Walls, Jeannette: Glasslottet   
Jeannette Walls fortæller om sin barndom og opvækst med en alkoholisk og genial far 
og en mor, som var kunstner. Familien var hjemløs og omrejsende og først som teen-
ager kunne forfatteren bryde ud af familien og starte på et normalt liv. 
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Backman, Fredrik  
En mand der hedder Ove  
Ove, en gnaven og regelfikseret gammel mand, har gjort det til sin opgave at kontrollere 
alt og alle i boligforeningen. Men bag Oves fremtoning gemmer der sig en sørgmodig 
historie. Men da en iransk kvinde og hendes familie flytter ind ved siden af, sker der no-
get nyt. 

 
Block, Stefan Merrill: En fortælling om at glemme  
17-årige Seth er en mester i at gøre sig usynlig i skolen. I hjemmet går hans mor lang-
somt til pga. hukommelsessvigt, mens hans far kigger dybt i ginflasken i desperation. På 
en faldefærdig gård lever pukkelryggen Abel alene og i fortiden, mens han venter på en, 
han har mistet. Så begynder Seth at forske i sin familiehistorie 
 
Coelho, Paulo: Alkymisten 
En andalusisk fårehyrde, Santiago, drømmer om en skat og rejser til pyramiderne for at 
finde den. Ved at følge sit hjerte og søge sin skæbne opnår han rigdom og lykke  
 
Colling Nielsen, Kaspar: Den danske borgerkrig 2018-24 

Dannmark i fremtiden. I 2018-24 raser borgerkrigen med drab, selvtægt, sammenbrud 
og kaos til følge. 450 år senere fortæller rigmanden, der ved hjælp af stamceller stadig 
er i live, om sine tanker, tab og oplevelser til sin talende hund og lever samtidig et tu-
multarisk og dekadent liv i rigdom sammen med venner, som løbende fortæller hinan-
den utrolige historier 
 
Ebershoff, David: Den danske pige  
Roman bygget over det danske kunstnerægtepar Gerda og Einar Wegeners skæbne. 
Som den første nogensinde fik han foretaget en kønsskifteoperation, i Dresden i 
1920'erne, og blev forvandlet til Lili Elbe 
 
Einar Már Guðmundsson: Fodspor på himlen  

Frodig og fabulerende beretning om en vidt forgrenet families liv gennem tre generatio-
ner på bunden af det islandske samfund i begyndelsen af dette århundrede 
 
Epstein, Jennifer Cody: Maleren fra Shanghai  
Kinesiske Pan Yuliang blev som 14-årig i 1920'ernes Shanghai solgt til et bordel. To år 
senere blev hun konkubine for en fremsynet embedsmand og kunne udfolde sine kunst-
neriske evner. Trods modgang endte hun som anerkendt kunstner 
 
Ernestam, Maria: Hundens ører  
På sin 56 års fødselsdag får Eva en dagbog hvor hun skriver historien om sin fortid med 
en afvisende mor i 1950'ernes og 1960'erne og om de hemmeligheder, der skjuler sig i 

fortidens skygger.  
 
Fairbairns, Zoe: Sarahs døtre 
Slægtsroman, som følger fem generationer af kvinder i deres kamp for frigørelse, fra 
suffragetten Sarah i London i 1855, via Australien, Indien og Amerika til vore dages Eng-
land 
 
Foer, Jonathan Safran: Ekstremt højt & utrolig tæt på  
Oscar mister sin far ved tvillingetårnenes kollaps i New York 11. september 2001. En 
efterladt nøgle sender ham rundt i byen for at finde låsen, der måske giver mere indsigt 
i farens liv 
 

 

Reuter, Bjarne: Løgnhalsen fra Umbrien 
Kræmmeren Pagamino drager i 1348 fra Neapels kongerige til Lucca, gennem et pest-
plaget landskab, for at finde recepten på det evige liv, og undervejs kommer han ud for 
mange burleske og uhyggelige oplevelser  
 
Riebnitzsky, Anne-Cathrine: Forbandede yngel   

På baggrund af søsterens selvmordsforsøg fortæller soldaten Lisa om sin barndom. Lisa 
voksede op på en gård hos sine destruktive forældre, en voldelig far og en maniodepres-
siv mor, og tre søskende 
 
Riebnitzsky, Anne-Cathrine: Den stjålne vej    
En kidnapning, en voldtægt og et ægteskab ændrer dramatisk livet for tre skæbner un-
der krigen i Afghanistan, og en kamp for det liv, som de håber og tror på begynder 
 
Semple, Maria: Hvor blev du af Bernadette   
Gennem breve, mails, rapporter og andre dokumenter forsøger teenagepigen Bee at 
finde ud af, hvad der er sket med hendes mor, som er sporløst forsvundet på en sørejse 
til Antarktis 

 
Sendker, Jan-Philipp: At høre hjertet slå   
Julia Win er netop blevet færdig med sin juridiske embedseksamen, da hendes far for-
svinder sporløst fra sit hjem i New York. Efter nogle år finder Julia en ledetråd i et ikke 
afsendt kærlighedsbrev til en burmesisk kvinde, hvilket fører Julia til Myanmar 
 
Tinning, Gertrud: Som små soldater   
Ingeborg Hansen arbejder som billetdame på Helsingør Station, da hun en aften bemær-
ker to små børn, der sidder alene i venteværelset. Da hun forsøger at finde deres familie 
bliver hun involveret i begivnheder, hvor der går tråde tibage til besættelsen 
 
Turner, Nancy E.: Mine ord.  Sarah Agnes Prines dagbog 1881-1901 

Gennem Sarah Agnes Prines dagbøger følges en kvindes ukuelige og robuste kamp for 
tilværelsen i Det Vilde Vesten i pionertiden 
 
Uthaug, Maren: Og sådan blev det 
En ung pige tvinges væk fra sin samiske verden og skal nu vokse op i Sønderjylland. 
Hele livet føler hun sig fremmedgjort og tager derfor som voksen tilbage til barndom-
mens land for at finde familie 
 
Waldman, Amy: Monumentet  
Da den amerikanske muslim Khan vinder en arkitektkonkurrence om det monument, der 
skal opføres på Ground Zero, skaber det stor uro i USA 

 
Walls, Jeannette: Utæmmet liv - En roman fra det virkelige liv 
Beretningen om forfatterens bedstemor Lily Casey Smiths hårde, men også tilfredsstil-
lende liv i Texas og Arizona. Det er historien om en sej kvindes kamp med utæmmede 
heste, naturkatastrofer, fattigdom og fordomme om, hvad kvinder kan og må 
 
Wassmo, Herbjørg: Dinas bog 
Købmandsdatteren Dina vokser op i 1800-tallets nordlige Norge. Fra at være et afvist og 
uelsket barn udvikler hun sig til en kompromisløs og magtfuld kvinde 
Samhørende: Dinas bog, Lykkens søn, Karnas arv 
 
 

 



Nebelong, Lisbeth: Når engle spiller Mozart 
I embeds medfør besøger statsretseksperten Lisa Færøerne, hvor hun var som ung. 
Gensynet med ungdommens store kærlighed får hende til at revurdere sit nuværende liv 
og værdisæt  
 
Nordbo, Hans Peter: Odins labyrint - et glasbarns fortællinger 

Universitetsstuderende Mathias hentes til London for at hjælpe en aldrende kunstner 
med at nedskrive en teori, der vil kunne ryste flere af verdens trosretninger. Mathias 
kommer ud for mange dramatiske hændelser i det store og mystiske hus i London 
 
Nors, Dorthe: Kantslag  
15 grumme og satiriske noveller der med udgangspunkt i en velkendt hverdag skildrer 
mennesker på kanten og skårede eksistenser 
 
Olsson, Linda: Astrid & Veronika   
Veronika vender efter en stor sorg tilbage til Sverige, hvor hun langsomt opbygger et 
venskab med sin sære nabo Astrid. Begge har haft det vanskeligt, men venskabet foran-
drer deres liv 

 
Paasilinna, Arto: Kollektivt selvmord 
En forening af livstrætte finner farer Europa rundt i hæsblæsende søgen efter det bedst 
egnede sted for kollektivt selvmord, men som tiden går, giver samværet med ligesinde-
de dem lige så stille livsglæden tilbage 
 
Pedersen, Erling: Kongens mærke  
På en rejse i Norge voldtager Christian IV en kvindelig shaman, der føder en datter. 
Selvom hans liv består i evige kampe mod svenskerne, katolikkerne og troldfolket, 
glemmer han aldrig hændelsen, og skæbnen vil, at han møder shamanen igen  
Samhørende: Kongens mærke,  Kongens kvinder, Kongens ære 
 

Petterson, Per 
Aske i munden, sand i skoen (1.del), Ekkoland (2. del), Det er okay med mig (3. del), 
Jeg forbander tidens flod (4. del), I kølvandet (5. del) 
Fortællinger om Arvid, der vokser op i Oslo i 1950'erne og erfarer, at livet kan være 
trygt og utrygt, stabilt og ustabilt, snævert og uendeligt - samtidig  
 
Piercy, Marge: Kvinde ved tidens rand  
I USA tvangsindlægges en fattig, farvet kvinde på et sindssyge-hospital, og bliver for-
søgsperson for lægerne. Særlige evner bringer hende i kontakt med en fremtidig og 
bedre verden 
 

Proust, Marcel: På sporet af den tabte tid 
Sædeskildring og psykologisk analyse af adelens og storborgerskabets parisiske verden i 
perioden 1880-1920. Fortælleren Marcel er en fremmed i den ydre verden, og forsøger 
gennem sit indre liv at genfinde og fastholde den tabte fortid 
 
Reintoft, Hanne: Nu er det længe siden  
En sønderjysk familie følges fra slaget ved Dybbøl i 1864 og frem til systemskiftet i 
1901. Familiens udvikling afspejler en omskiftelig periode i Danmarkshistorien med store 
politiske spørgsmål og omvæltninger i samfundslivet og privatlivet 
 
Remme, Vagn: Arvingen  
Lars modtager en dag et brev fra en århusiansk sagfører, der oplyser, at han er arving 

efter en far, han aldrig har kendt. Han beslutter at undersøge historien, der langt fra er 
enkel 

Franklin, Ariana: Dødens herskerinde  
Krimi fra Cambridge 1171, hvor efterforskeren Simon og patologen Adelia hentes fra 
Neapel for at opklare en række brutale barnemord 
 
Foss, Kristian Bang: Døden kører Audi  
Asger mister alt og må tage et job som handicaphjælper hos den kronisk syge og hash-

rygende Waldemar. Waldemar overtaler Asger til at tage med ham til Marokko så han 
kan blive kureret for alle sine lidelser, men turen går ikke helt som planlagt 
 
Gazan, Sissel-Jo Reid: Svalens graf  
Den ansete professor i immunologi og infektionssygdomme, Kristian Storm, har tilsyne-
ladende begået selvmord, men kan det virkelig passe? Hans forskning stod over for et 
stort gennembrud. Hans assistent, Marie Skov, får overbevist kriminalkommissær Sø-
ren Marhauge om at sagen bør tages op 
 
Grossman, David: Kvinde på flugt fra meddelelse  
Ora flygter ud i bjergene i håbet om at afværge sin søns død ved ikke at modtage med-
delelsen om, at han er dræbt i militær tjeneste. Undervejs fortælles hendes livshistorie, 

om ægteskabet med Ilan, sønnerne Adam og Ofer og forholdet til vennen Avram 
 
Gruen, Sara: Vand til elefanterne   
Som næsten uddannet dyrlæge går Jacob i chok, da han mister begge forældre ved en 
ulykke. Skæbnen bringer ham til et cirkus, hvor han bliver dyrepasser og hovedkulds 
forelsker sig i chefens kone 
 
Guillou, Jan  
Brobyggerne (Det store århundrede ; 1)  
Dandy (Det store århundrede ; 2)  
Mellem rødt og sort (Det store århundrede ; 3) 
Brødrene Lauritz, Sverre og Oscar fra Bergen er store tekniske begavelser, der i 1901 

som nyuddannede ingeniører og verdensmænd er fulde af tro på fremtiden og på tek-
nikkens landvindinger. Men kærligheden spiller dem et puds, og første verdenskrig 
vender op og ned på alting 
 
Hallgrímur Helgason: Kvinden ved 1000°  
Herbjørg Maria Bjørnsson på 80 år bor i en ombygget garage med KOL, daglig hjem-
mehjælp, internet og en gammel håndgranat. Nu gider hun ikke mere og har bestilt tid 
på krematoriet. I glimt fortæller hun sin livshistorie, som har ført hende vidt omkring i 
verdenshistorien 
 
Harris, Joanne: Appelsinens fem kvarte  

Ingen genkender tilsyneladende Framboise, da hun som enke vender tilbage til sin syd-
franske fødeby. Alligevel dukker der snart trusler op, og Framboise tager kampen op 
om familiehemmeligheder fra besættelsestiden  
 
Harman, Patricia: Jordemoderen fra Hope River  
Den unge jordemoder Patience lever et nøjsomt og arbejdsomt liv i USA i starten af 
1930'erne og hjælper mange børn til verden både hos rige og fattige 
 
Heinesen, William: Moder Syvstjerne 
En hverdagshistorie om urtekræmmeren Jacob Sif, hvis smukke kone Viola har forladt 
ham. Han bliver bedstefader, da hans datter Antonia bliver uægteskabelig moder til 
drengen Jacob 

 



Hosseini, Khaled: Og bjergene gav genlyd  
I landsbyen Shadbagh i 1949 beslutter Saboor at forære sin datter Pari væk til familien 
Wahdati i Kabul. En beslutning der får betydning for hele familien i flere generationer. 
Sideløbende følger vi en række andre skæbner gennem tiden i Afghanistan, Paris og 
Californien 
 

Hustvedt, Siri: Sommeren uden mænd  
Da New Yorker-forfatteren Mia Fredericksen bliver forladt efter 30 års ægteskab, bryder 
hun sammen. Hun kommer på benene igen og tilbringer sommeren i sin hjemby i Min-
nesota, hvor hun reflekterer over kvindelighedens væsen 
 
Holst, Hanne-Vibeke: Knud, den store  
Knud Holst (1936-1995) vokser op i et indremissionsk hjem i Vendsyssel. Han opdager 
sin lyst til og sit talent for at skrive, og får både sin Kirsten og et anerkendt forfatter-
skab. Men langsomt begynder både kærlighed og litterær anerkendelse at falde fra hin-
anden 
Jensen, Peder Frederik: Læretid  
En ung mand kommer i skibsbyggerlære i Vestsjælland og udvikler sig til en ferm hånd-

værker 
 
Jepsen, Erling: Den sønderjyske farm  
Ved foden af Gramby Bakke slår den 12-årige Allan sig på kaninavl, altimens det grote-
ske og sorte udfolder sig omkring ham. Både i hans dysfunktionelle familie og i lilleput-
samfundet, der rystes ved ankomsten af en neger 
 
Jessen, Ida: Postkort til Annie  
Seks noveller tager udgangspunkt i det stille hverdagsliv, hvor en uventet begivenhed 
kan tvinge kvinderne til at træffe forkerte valg.  
 
Jonassen, Jonas: Den hundredårige der kravlede ud ad vinduet og forsvandt 

Skrøne og humoristisk fortælling om den åndsfriske Allan Karlsson flygter på sin 100 
års fødselsdag fra sit plejehjem ud i den svenske provins, hvor eventyr, sære eksisten-
ser, kriminelle typer og dramatiske begivenheder venter 
 
Kepler, Lars: Sandmanden    
Krimi. Da Mikael, som er erklæret død, pludselig dukker op, bliver politiet nødt til at 
genåbne den gamle sag med seriemorderen Jurek Walter. Hvorfor bliver Mikael løsladt, 
og hvem har holdt ham fanget? En sag med konsekvenser for Joona Linna 
 
Knausgård, Karl Ove: Min kamp   
Selvbiografisk roman med nærgående beskrivelse af at vokse op og blive til i en sam-

mensat verden med udgangspunkt i faderens død og hovedpersonens selvrealisering 
som forfatter 
 
Kristín Marja Baldursdóttir: Fra hus til hus  
Den arbejdsløse Kolfinna er efter bruddet med sin kæreste flyttet hjem til sin mor. For 
at skaffe penge begynder hun at gøre rent hos fire mennesker, som på hver deres må-
de får stor indflydelse på hende og hendes liv 
 
Kristín Marja Baldursdóttir 
Karitas uden titel (1. del) 
Karitas - kaos på lærred (2. del)  
Islandske Karitas kommer i 1920'erne på Kunstakademiet i København. Tilbage på Is-

land gifter hun sig og ender med en flok børn - uden mulighed for andet end at drømme 
om kunst. Men hun er stærk nok til at gøre sig fri  

Leine, Kim: Profeterne i Evighedsfjorden 
Den unge norsk-danske præst Morten Falck rejser i 1787 til Sukkertoppen i Grønland 
for at missionere. Mange voldsomme oplevelser venter ham, og efterhånden geråder 
han i tvivl om sig selv og sit virke 
 
Li, Yiyun: Efter tusind års fromme bønner  

Noveller om Kina og kineserne efter Mao. Om menneskeskæbner i klemme mellem 
system, traditioner og kultur 
 
Li, Yiyun: Gulddreng, smaragdpige  
Noveller fra nutidens Kina, hvor en række midaldrende og ældre personer lever i re-
signation og accept af de hårde slag, skæbnen og det kinesiske samfund har tildelt 
dem. Deres ensomhed får dem på forskellig vis til at række ud efter andre 
 
Lundberg, Ulla-Lena: Is  
En ung præst og hans lille familie kommer i 1946 til den yderste skærgård i Ålandsø-
erne, hvor han har fået embede. De lever i ægteskabelige lykke, men så brister isen, 
og alt er pludselig ulykke 

Lupton, Rosamund: Efter branden   
Grace styrter ind i en brændende skole for at redde sin datter Jenny. Svært for-
brændt bliver de begge indlagt på intensiv, men hvem er det, der vil Jenny det ondt?  
 
Løn, Anne Marie: Prinsesserne   
Skildring af to vendsysselske gårdmandsdøtres opvækst og hele liv fra 1923 til 
1980'erne, tæt forbundet til hinanden af familiens skjulte tragedier, af deres håndte-
ring af kvinderollen og af landbrugets krav 
 
Mankell, Henning: Vindens søn   
En svensk eventyrer finder i 1870erne en underernæret afrikansk dreng på en han-
delsstation i Afrika og hjemfører ham til et nyt liv i Sverige 

 
Munksgaard, Torben: Sort hund  
Da Bernhard stjæler Alberts hund, sætter han gang i en lavine af begivenheder. Det 
ender ikke alene med, at han kan beholde hunden, men han får også Alberts kone og 
de lever lykkeligt sammen resten af deres dage 
 
Munro, Alice: For meget lykke  
Noveller. Med sin skarpe pen leverer forfatteren stærke psykologiske dramaer om 
menneskelige relationer i genkendelige temaer med et tvist 
 
Murakami, Haruki: Kafka på stranden   

I nutidens Japan forenes to skæbner tilfældigt: den unge Kafka Tamura, en intellek-
tuel, der føler sig hjemme i et bibliotek og den gamle Nakata, en analfabet, der el-
sker naturen og kan tale med katte. Ved mødet genopstår deres historier 
 
Mørk, Christian: De forhadte  
Da familien Brodersen begynder at sælge legetøjsbiler til tyskerne i 1938, påtager de 
sig også uafvidende et medansvar for krigen. Prisen bliver høj for familien 
 
Nebelong, Lisbeth: Færøblues 
I februar 2000 vender cellisten Kári efter 25 år hjem til Tórshavn for at give koncert. 
Gensynet med barndommens land vækker erindringen om alle de skelsættende begi-
venheder, der gjorde ham til mand og kunstner  

 


