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D
et er med
bøger som
hunde. Hvis
man ken-
der lidt til
dem, bliver
man ofte

spurgt: Hvilken race skal jeg
købe? Eller: Kan du ikke fore-
slå en god bog, jeg kan give
min bror til jul? Det er vanske-
lige spørgsmål. Men det gode
ved dem er, at det er komplet
ligegyldigt, hvad man svarer. 

For folk hører alligevel ikke
efter! 

”Bogkassen” vil alligevel i
dag give en række korte tips
til bøger, der vil vække glæde
under træet. Vi har plukket i
det, vi synes bedst om inden
for de forskellige genrer, så
der er noget for en hver smag. 

Langt de fleste af disse bø-
ger har vi tidligere skrevet om
i ”kassen”, men enkelte er
helt nye og omtales og vurde-
res hermed for første gang.

Vi har inddelt bøgerne i føl-
gende kategorier: Danske ro-
maner, udenlandske roma-
ner, thrillers og krimier, no-
vellesamlinger og essays, bio-
grafier og faglitteratur. Og ja,
vi har udeladt digtsamlinger
og klassikere. Det har været
et magert år for digtsamlin-
ger, og klassikerne er omtalt
så ofte, at vi ikke behøver age-
re bogguide på deres vegne.
For ikke at trætte læserne
med opremsning af sidetal,
priser og forlag har vi samlet
disse meget konkrete oplys-
ninger i en særlig boks om de
udvalgte bøger. Glædelig jul.

Danske romaner -
stjerner og en sol

Det forløbne år har været
spændende for dansk littera-
tur. Erfarne forfattere har
holdt niveau, og nye er kom-
met til. Og så er der langt
imellem en debutant af det
format, vi har set i år. Journa-
listen Erik Valeur har skrevet
flere bøger, men ”Det syven-
de barn” er hans første ro-
man. Den er forrygende. Der
har været mange stjerner
blandt årets danske romaner.
”Det syvende barn” er en sol.

Da vi har valgt den som ”Årets
bog”, bliver den omtalt andet
steds på disse sider.

Blandt årets øvrige danske
romaner vil vi pege på Rune T.
Kiddes ”Sandhedens djævle-
kløer”, der fortæller historien
om den besynderlige Raspu-
tin, der gjorde tjeneste ved
Tzarens hof og opnåede
enorm magt, før han blev
dræbt. Det er en bog, der først
og fremmest lever via det fro-
dige og store sprog, Rune T.
Kidde anvender. Handlingen
er dramatisk, men det er or-
denes magi, der bærer histo-
rien igennem. For et par år si-
den udgav Kidde romanen
”Julius’ afsind”. Det var en

helt unik bog, der besynder-
ligt nok ikke ramte noget
større publikum. Med ”Sand-
hedens djævlekløer” har Kid-
de endnu en gang demon-
streret sine evner som fortæl-
ler.

Det er også det rige sprog,
der bærer Hanne-Vibeke
Holsts roman ”Udfordrin-
gen”. Det er ikke en roman,
som holder samme intensitet
som forfatterens trilogi om
kronprinsessen, kongemor-
det og dronningeofret. Men
det er et spørgsmål, om Han-
ne-Vibeke Holst nogensinde
har skrevet bedre. Bogen er
en moderne slægtsroman om
tre generationer. Den starter,
da de tyske fly drøner ind
over Danmark 9. april 1940,
og slutter i dette nye århun-
drede, hvor familiemønstre
er revet ned og konflikten
mellem ambition og familie-
liv er selvlysende.

Endelig skal nævnes Klaus
Rifbjergs ”Esbern-trilogien”.
Ikke fordi det er en ny roman,
men fordi det er en samlet ud-
givelse af den store forfatters
tre seneste romaner. Blandt
disse romanen ”Hovedløs”,

der er i den øvre ende af Rif-
bjergs enorme produktion.
Det er en stor, flot trilogi, der
vil pynte under et hvert træ. 

Udenlandske
romaner -
tårer og drømme

Hvis man vil forære en bog
væk og være helt sikker på, at
den gør indtryk, er intet mere
sikkert end at placere den
svenske forfatter Steve Sem-
Sandbergs roman ”De fattige
i Lodz” under juletræet. Det
er en bog, man aldrig bliver
færdig med. Sem-Sandberg
har valgt romanen som form,
men den historie, han fortæl-
ler, er hentet fra den brutale
virkelighed. Fra den periode,
hvor Nazi-Tyskland samlede
de mange tusinde jøder i den
polske by Lodz i en ghetto, og

en dag forlangte at få udleve-
ret alle børnene. De skulle
tvangsdeporteres. Sem-Sand-
berg har brugt år på at resear-
che, før han skrev romanen.
Hans handlingsforløb og per-
sonskildringer tager afsæt i
virkeligheden, i den forrykte
nazi-ånd. En rystende, men
nærmest episk fortælling. 

”Stormen udenfor” er det
unge, amerikanske talent
Stefan Merrill Blocks anden
roman. Block er et af de helt
varme navne blandt USA’s ny-
ere forfattere. Hans debutro-
man ”En fortælling om at
glemme” blev en verdenssuc-
ces. Her i ”kassen” roste vi
den højlydt. ”Stormen uden-
for” er den svære to’er, og nej,
den er ikke helt på forgænge-
rens niveau, men det er en
glimrende bog. Det er fortæl-
lingen om den dag, en lille
dreng så sin bedstemor

brænde alle bedstefaderens
papirer, billeder, bøger osv.
Og flere år senere havde dren-
gen nået en alder, hvor han
kunne gå baglæns i slægtens
historie og søge forklaringer-
ne på bedstemoderens vold-
somme opgør. Det er histori-
en om tvangsindlæggelse på
et psykiatrisk hospital. Om en
højt begavet mand, der blev
sindssyg, om kampen for at
vende tilbage. Og om famili-
ens evige konflikt mellem at
ønske ham tilbage – og fryg-
ten for at han virkelig skulle
komme. En gribende roman.

Og så er der en lille perle fra
Norge. Anne B. Ragdes sprud-
lende, men alligevel dybt al-
vorlige roman ”Natønsket”. I
Danmark har Anne B. Ragde
fået mange læsere på det se-
neste på grund af den såkald-
te ”Berliner-trilogi”. Tre roma-
ner om en norsk familie.

”Natønsket” er en meget an-
derledes, men endnu større
fortælling. Om en ung, kvin-
delig mediestjerne og hendes
jagt efter et liv med indhold.
Det er ikke nok med cham-
pagne, dyre hotelværelser og
velhavende, flotte – men gifte
– mænd i landets storbyer.
Man kan måske narre omgi-
velserne til at tro, at livet er
herligt. Men man kan ikke
narre sig selv. Ensomhed kan
ikke altid ses. Men altid mær-
kes. Det er en både erotisk og
psykologisk roman. Og så er
den blændende skrevet.

Nævnes skal også to stort
anlagte romanserier. Jan Guil-
lou har bebudet, at han vil
bruge resten af sit forfatterliv
på at skrive den store saga
om det forrige århundrede.
Han kom godt fra start med
første bind i Brobyggerne.
Jan Guillous serie tager ud-

Sikre boggaver 
Mange mennesker elsker at få
boggaver, men hvad skal man købe?
”Bogkassen” har udvalgt 
en række vidt forskellige bøger 
blandt årets udgivelser, 
og så vover vi at kåre ”Årets bog”

AF ARNE MARIAGER
OG MOGENS G. MADSEN

En gave, der vil ligge under mange træer i år: Det fantastiske to-binds værk om Limfjorden, skrevet af Hans Edvard Nørregård-
Nielsen og illustreret i imponerende grad af fotograf Kirsten Klein. 


