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Kvinders sundhed, rettigheder og trivsel er på den globale 
dagsorden. Hvad betyder det i Danmark, et af verdens mest 
frisindede lande? I Danmark er kvinders ligestilling markant og 
kvindesynet er i konstant udvikling både set i et historisk per-
spektiv, men også set i lyset af et mere multikulturelt samfund 
og en mere globaliseret verden.

Bibliotekerne sætter fokus på temaet Kvinde. Det sker i for-
bindelse med den internationale konference ”Women Deliver” 
og i samarbejde med Danmarks Radio. 

Her har du et lille udpluk af de mange, lækre bøger, der er på 
biblioteket lige nu. Mangler du yderligere inspiration, - så spørg 
en af dine bibliotekarer - både de kvindelige og de mandlige.
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KLASSISKE KVINDER

Austen, Jane: Fornuft og følelse, 2016 (Originaludgave: 1811)
To meget forskellige søstres kærlighedshistorier. Den ene 
romantisk og stormfuld, den anden rolig og besindig. Foregår i 
den engelske overklasse i 1800-tallets begyndelse.

Bang, Herman: Tine, 2012 (Originaludgave: 1889)
Krigen i Sønderjylland i 1864 danner baggrund for skildringen 
af en ung piges kærlighedstragedie. 

Brøgger, Suzanne: Jadekatten : en slægtssaga, 1997
Gennem kunstmaleren Claudia gives en beskrivelse af 5 gene-
rationer kvinder fra hendes mormor til hendes barnebarn.

Christensen, Martha: Dansen med Regitze, 1988
Under den traditionsrige sommerfest i kolonihaven sidder Karl 
Aage og genoplever sit lange samliv med Regitze, der altid har 
været den handlekraftige af de to.

Ditlevsen, Tove: Barndommens gade, 2007 (Originaludgave: 
1943)
En københavnsk baggårdspiges barndom og tidligste ungdom 
i 1930’erne, da hun forgæves stræber bort fra barndomsmiljø-
et.

Flaubert, Gustave: Madame Bovary : livet i provinsen, 2012 
(Originaludgave: 1857)
En fransk provinsfrue går moralsk til grunde ved sin trang til 
romantik og dagdrømmeri. 
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Munro, Alice: Pigeliv og kvindeliv, 2015 (Originaludgave: 
1971)
Delvis selvbiografisk skildring fra Canada af en ung piges 
modning til kvinde og kunstner, belyst ved punktnedslag i af-
gørende begivenheder i hendes liv: en onkels død, de første 
seksuelle erfaringer, de første skriverier. 

Jensen, Thit: Den erotiske Hamster, 1977 (Originaludgave: 
1919)
Et lykkeligt ægteskab mellem to ligestillede mennesker bry-
der sammen ved mandens utroskab med en tilsyneladende 
frigjort og selvstændig kvinde, ”den erotiske hamster”. 

Andersen, Vita: Tryghedsnarkomaner & Hold kæft og vær 
smuk : digte, noveller, 2013
Samlet udgave af Vita Andersens to klassiske værker, som 
emnemæssigt komplimenterer hinanden. Digtene i ”Tryg-
hedsnarkomaner” skildrer den moderne kvindes længsel 
efter kærlighed og bekræftelse, der dulmes gennem over-
forbrug og sex, og novellerne i ”Hold kæft og vær smuk” 
udbygger disse temaer.
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NOGET OM KVINDER

Her er de gode historier om kvinders liv. Fald ned i sofaen, 
nyd en fængslende historie - måske med lidt vellyd i ører-
ne?

Chevalier, Tracy: Pige med perleørering, 2002
I 1664 bliver Griet ansat som tjenestepige hos maleren Verme-
er i Delft. Griet er nederst i hakkeordenen, og det bliver værre 
endnu, da Vermeer bruger hende som model, fordi hustruen 
er gravid. 

Alameddine, Rabih: Den overflødige kvinde, 2015
Aaliya har for mange år siden overgivet sig til bøgernes ver-
den. Alene i sin lejlighed i Beirut oversætter hun sine elskede 
bøger til arabisk og filosoferer over fortiden, over kærligheden 
og livet, med familie og venner, borgerkrige og ægtemænd og 
frem for alt sig selv. 

Hawkins, Paula: Kvinden i toget, 2015
Hver morgen sidder Rachel på toget og fantaserer om parret i 
et helt specielt hus langs banen og deres perfekte liv. En mor-
gen ser hun noget, der chokerer hende, og da kvinden kort 
efter efterlyses, føler Rachel, at hun må gøre noget.

Grue, Anna: Italiensvej, 2015  
I 1958 kommer en ung italiensk kvinde med et spædbarn til 
København for at skabe sig en tilværelse i sin mors hjemland. 
Men hvorfor er hun nærmest på flugt? 

Løn, Anne Marie: Prinsesserne, 2006 (Originaludgave: 1996)
Skildring af to vendsysselske gårdmandsdøtres opvækst og 
hele liv fra 1923 til 1980’erne, tæt forbundet til hinanden af 
familiens skjulte tragedier, af deres håndtering af kvinderollen 
og af landbrugets krav.          
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Kristín Marja Baldursdóttir: Karitas uden titel, 2010
Islandske Karitas kommer i 1920’erne på Kunstakademiet i Kø-
benhavn. Tilbage på Island 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.

Ragde, Anne B.: Jeg har et tæppe i tusind farver, 2014
Varmt og hudløst portræt af Birte, forfatterens danske mor, 
som arbejdede på fabrik i Trondheim og var kompromisløs 
eneforsørger for sine to døtre. Nu er hun døende, og datteren 
gør status over sin mors liv og sine egne følelser.

Rifbjerg, Klaus: Jordbær, 2011
Edith sidder ved sin mands dødsleje og lader tankerne gå på 
vandring gennem sit lange liv og især sine relationer til fami-
lie, venner, elskere og kærester, mens hun vurderer sit lange 
ægteskab.

Barbara [film (dvd)], 2014
Om den fascinerende, men egensindige Barbara, der fordrejer 
hovedet på mændene i sin nærhed. 

Jeg er Dina [film (dvd)], 2012
Dina bliver uforvarende årsag til, at moderen omkommer, og 
hun vokser op uden kærlighed, men får en benhård kerne af 
selvstændighed og følelsen af at være anderledes. Dina er helt 
sin egen, og hendes stejle væsen får fatale følger for de mænd, 
som krydser hendes vej.

Marie Krøyer [film (dvd)], 2013
De berømte Skagensmalere Marie og P.S. Krøyer lever et 
succesfuldt og godt liv i Skagen, men under overfladen lurer 
problemerne. P.S. kan ikke overvinde sin sindssygdom, som 
bliver værre og værre, og Marie forelsker sig i den svenske 
komponist, Hugo Alfvén.

Monica Z [film (dvd)], 2014
19-årige Monica Zetterlund arbejder som telefondame om 
dagen og kæmper for at slå igennem som jazzsanger om nat-
ten. Gennembruddet kommer, da hun møder digteren Beppe 
Volgers og begynder at sætte musik til hans svenske digte.
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ROCK
Dickow, Tina: Whispers [musikoptagelse (cd)] / Tina Dickow 
with Helgi Jonsson, Shahzad Ismaily, Joel Shearer. - Finest 
Gramophone, p 2014. - 1 cd + 1 tekstbilag. 

JAZZ
Eeg, Sinne: Eeg-Fonnesbæk [musikoptagelse (cd)] / Sinne 
Eeg, Thomas Fonnesbæk. - Sundance Music : Stunt Records, p 
2015. - 1 cd.

JAZZ
Henderson, Caroline: Lonely house [musikoptagelse (cd)] 
/ music: Kurt Weill ... [et al.] ; Caroline Henderson with Niko-
laj Hess, Jakob Høyer, Daniel Franck, Frederik Henrik Møller, 
Gustaf Ljunggren ... [et al.]. - Copenhagen Records, p 2013. - 1 
cd + 1 tekstbilag.

ROCK 
Key, Marie: Tænker du vi danser [musikoptagelse (cd)] / Ma-
rie Key med Andreas ”Maskinen” Sommer ... [et al.] ; produ-
ceret af Andreas ”Maskinen” Sommer. - Genlyd : Sony Music 
Entertainment Denmark, p 2015. - 1 cd + 1 bilag.

ROCK
MØ: No mythologies to follow [musikoptagelse (cd)] / MØ 
(Karen Marie Ørsted) with Ronni Vindahl ... [et al.]. - Sony Mu-
sic Entertainment UK, p 2014. - 1 cd + 1 tekstbilag.

ROCK
Shit & Chalou: Shit & Chalou 1974-1982 [musikoptagelse 
(cd)] / Shit & Chalou (Anne Linnet, Lis Sørensen, Astrid Elbek, 
Lone Underlien Poulsen, Ulla Tvede Eriksen). - Sony Music 
Entertainment Denmark, p 2012. - 5 cd’er.

          
9



RIGTIGE KVINDER

Der er masser af spændende beretninger om virkelige kvinders 
virkelige liv. Her får du et udvalg, både biografier og romaner der 
fabulerer over ”Virkelige Kvinders Virkelig Liv”

Dalager, Stig: Det blå lys : en roman om Marie Curie, 2012
Biografisk roman om den dobbelte nobelpristager Marie Curie og 
hendes tid. Vi følger hendes kamp for anerkendelse i et samfund, 
hvor kvinder mest herskede over hjemmet.

99.4 Abdallah, Simona: Lykkens brud : Simona Abdallahs histo-
rie, 2013
Simona Abdallahs (f. 1979) beretning om livet i et arabisk miljø 
præget af streng social kontrol over pigerne, om mod og målret-
tethed og glæden og omkostningerne ved at bryde med det sociale 
mønster og insistere på at gå sine egne veje.

99.4 Bjerregaard, Ritt
Bjerregaard, Ritt: Ritt : erindringer, 2015
Ritt Bjerregaards (f. 1941) skildring af sin barndom og opvækst på 
Vesterbro i 1940’ernes og 1950’ernes København. Om forældrene, 
uddannelsen til lærer, faglige og politiske aktiviteter og om ægte-
skabet set i lyset af en tid med store forandringer og opbrud.

99.4 Brøgger, Suzanne
Zeuthen, Louise: Krukke : en biografi om Suzanne Brøgger, 2014
Skildring af de første 40 år af forfatteren Suzanne Brøggers (f. 
1944) lidenskabelige liv. Om hendes rolle som symbol for seksuel 
frigjorthed, og de negative sider der fulgte med i form af tvang, 
ensomhed og krænkelse.

99.4 Gad, Emma; Winge, Mette: Alle tiders Emma Gad, 2005
Portræt af forfatteren, bl.a. til bogen ”Takt og tone”, dramatikeren, 
foreningskvinden, Danmarks første kvindelige journalist og radikale 
kvindesagsforkæmper Emma Gad (1852-1921).
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99.4 Lindgren, Astrid; Andersen, Jens: Denne dag, et liv : en 
Astrid Lindgren-biografi, 2014
En biografi om Astrid Lindgrens liv, der går bag forfatterskabets 
facade og skildrer forfatterens tanker og handlinger, kampe, ne-
derlag og sejre, drømme og depressioner. Belyst via hidtil ukend-
te, mangeårige brevkorrespondancer med blandt andet en tysk 
kvinde.

99.4 Ancher, Anna; Svanholm, Lise: Maleren Anna Ancher - et 
kunstnerliv i lys, 2014
Kronologisk portræt af kunstmaleren Anna Ancher (1859-1935) og 
om hendes centrale placering blandt skagensmalerne, herunder 
om de udfordringer hun mødte som kvindelig kunstner.

99.4 Linnet, Anne: Testamentet, 2012
Musikeren Anne Linnets (f. 1953) beretning om musikken og kær-
ligheden i sit liv, om historierne bag sine sange og om de tab, der 
måtte fordrives med smerte.

99.4 Natasja; Natasja / forfattere: Karen Mukupa, Rasmus Poul-
sen, 2010
Om reggaesangeren og sangskriveren Natasja Saads (1974-2007) 
livsbane fra Islands Brygge over Klampenborg Galopbane og Chri-
stianias Pusher Street til den jamaicanske musikscene og alver-
dens hitlister.

99.4 Wegener, Gerda; Gerda Wegener, 2015
Om den danske kunstmaler Gerda Wegener (1885-1940), der brød 
med de traditionelle kønsrelationer mellem maler, muse og model, 
og som i sine malerier skildrede kvinders skønhed med lige dele 
indlevelse, forståelse og fascination. 

99.4 Meyer, Maria
Lüttichau, Christel: Grønlænderinden, 2014
Beretningen om Maria Meyers (f. 1933) lange liv i Grønland før og 
nu. Født i en traditionel fangerfamilie og senere en mønsterbryder, 
der kommer til at bane vejen for de grønlandske kvinder. 
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KVINDER DENGANG

Man bliver helt forpustet, når man læser om kvinders vilkår for 
ikke ret mange år siden. Kan det virkelig passe? – Og ja, det kan 
det godt. Der er blevet kæmpet mange kampe. Og der kæmpes 
stadig!

Hørslev, Lone: Dyrets år : en roman om Marie Grubbe, 2014
Marie Grubbe (1643-1718) bor i Norge med sin mand, der er stat-
holder. Hun tages i vinteren 1666-1667 i utroskab og står foran den 
store sociale deroute. 

Kinnunen, Tommi: Hvor fire veje mødes, 2015
Familieroman om tre generationers liv med hinanden i 1890’ernes 
Finland. Jordemoderen Maria skiller sig ud, hun forsørger sig selv, 
og har en datter udenfor ægteskab. Datteren Lahja får også et 
barn udenfor ægteskab. Årtier senere afdækker Kaarina alle famili-
ens løgne og hemmeligheder.

Johansson, Lars: Signe, 2006
I 1940’erne møder danske Signe Gondrup sit livs kærlighed. Han er 
tysker og bliver i 1945 stemplet som krigsforbryder. Samme skæb-
ne venter Signe, da hun - gravid efter en voldtægt - vender hjem til 
Danmark. 

Tóibín, Colm: Brooklyn, 2011
Unge Eilis fra det fattige Irland får omkring 1950 tilbud om en bed-
re tilværelse i New York. Her finder den forsigtige pige efterhånden 
sin plads i pensionatet og i butikken, hvor hun arbejder. Men hvor-
dan skal hun dog fortælle mor om den søde Tony?

99.1 Min bedstemors historie, 2008
Personlige portrætter af 12 kvinder fra forskellige klasser, kulturer 
og tidsaldre.

Nordisk kvindelitteraturhistorie, 1993-1998. - 5 bind
Nordisk Kvindelitteraturhistorie 1993-1998 - 5 bind 
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1. bind : I Guds navn
2. bind : Faderhuset : 1800-tallet
3. bind : Vide verden : 1900-1960
4. bind : På jorden : 1960-1990
5. bind : Liv og værk

Nahimi, Ebrahim: Afghanske kvinders rettigheder gennem 200 
år, 2015

Holm, Gretelise: Håndbog for feminister (og deres modstande-
re) : 30 spørgsmål og svar om køn og ligestilling (Ny, opdateret 
udgave), 2015
Udgivet i forbindelse med 100 året for kvinders valgret.

Haugsted, Eva Mai: Vera : kvindeportrætter - værdier og drøm-
me, 2015
100 historiske og nulevende kvinder fortæller deres personlige 
historie til den fiktive Vera gennem postkort og breve. Udgivet i 
forbindelse med 100-året for kvinders valgret.

Olsen, John Erik: Stem for alt, hvad du har kært, 2014
Om temaer, begivenheder og enkeltpersoner der har haft betyd-
ning for kvindernes indtog i dansk politik og samfundsliv.

Stalsberg, Linn: Er jeg fri nu? : tidsklemte kvinder i verdens 
bedste land, 2015
Norsk feminist og socialist diskuterer det resultat af 1970’ernes 
kvindefrigørelse, at mange kvinder kæmper med at håndtere en 
karriere og samtidig prioritere familielivet, og hvordan samfunds-
strukturerne kan ændres for at tilpasses og muliggøre den moder-
ne kvinderolle. 

Adichie, Chimamanda Ngozi: Vi burde alle være feminister, 2014



Den prisbelønnede forfatter giver sit bud på afrikanske kvinders 
vilkår og nødvendigheden af kampen for ligeberettigelse.

Fredriksson, Marianne: Anna, Hanna og Johanna, 2002
Kvindeliv i Sverige i tre generationer, fortalt af den moderne og fri-
gjorte Anna, som dog må erkende, at også hendes tilværelse, som 
moderens og mormoderens, rummer bånd og afhængighed.

Gregory, Philippa: Den evige prinsesse, 2006
Den spanske prinsesse Catarina ankommer i 1501 til England som 
brud til prins Arthur. Hun ender dog med at blive gift med Henrik 
den Ottende og forstødes senere, da hun kun føder en datter.

Guldager, Katrine Marie: Ulven, 2010
Leonora og Henry vokser op i tiden omkring 2. verdenskrig, men 
det er ikke altid nemt at leve sammen i en familie, og Henrys had 
til sin lillesøster får alvorlige konsekvenser.

How to be Parisian - kærlighed, stil & dårlige vaner, 2016
Fire franske kvinder i 30erne fortæller om, hvordan man kan blive 
lige så chick og cool som pariserinderne.

          
14





KVINDE - KEND DIN KROP

Kvinder, krop, køn og sex. Kvinder og seksualitet, skrevet af 
kvinder, men ikke kun for kvinder.

Hindberg, Jeanett Veronica: PS. Trænger til flødeskum (og dil-
ler) : en næsten sandfærdig dagbog, 2014
Bitterfissen Bethany hedder i virkeligheden Jeanett Veronica, er 
overvægtig, får hverken gjort rent eller sex og nu bliver hun snart 
41. I dagbogsform følger vi hendes jagt på en ny og bedre version 
af sig selv.

Garbers, Lotte: Prøverummet : erotiske fantasier for kvinder, 
2009 
10 noveller om kvinder, lyst, forførelse og erotik. Om den enlige 
kvinde, om hustruen, om elskerinden og om, hvad der sker i disse 
kvinders fantasier, og hvad fantasierne kan udvikle sig til.

15.2 Kvinders guide til mere hovedløs sex : skru ned for tankerne 
og op for gnisten (2. udgave), 2013
Selvudviklingsbog for kvinder, der er gået i den fælde, hvor ne-
gative tankemønstre, kontrol og styring er ved at ødelægge den 
spontane livsglæde og lyst. 

61.16 Strömquist, Liv: Kundskabens frugt, 2015
Tegneserie. Grafisk bog om kvinders seksualitet belyst gennem hi-
storisk gennemgang af synet på genitalier, orgasmer, menstruation, 
sprog og menneske/verdenssyn.
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30.172815 Eltahawy, Mona: Jomfruhinder og hijab : hvorfor Mel-
lemøsten har brug for en seksuel revolution, 2015
Mona Eltahawy (f. 1967) beretter personligt om, hvordan kvinder 
i den arabiske verden i kølvandet på det arabiske forår har haft to 
revolutioner: En sammen med mændene mod de undertrykkende 
regimer, og en anden mod den undertrykkelse og had kvinder i den 
arabiske verden er udsat for hver dag.

61.37 Marcus, Maria: Kom du? : en mosaik om orgasme, 2015
15 kvinder fortæller om deres personlige, fysiske og følelsesmæssi-
ge oplevelser med orgasmer og oplevelsen af deres seksualitet, når 
de ikke får orgasme, og forfatteren supplerer med egne erfaringer 
om orgasme og spørgsmålet ”kom du?”.

61.68 Kvinde kend din krop : en håndbog, 2013
Håndbog for kvinden, skrevet af kvinder i alle aldre. Bogen giver 
den vigtigste og nyeste viden om kvindekroppen, dens funktioner 
og reaktioner.
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