
12 gode bøger om hunde og katte

HUNDE OG KATTE



 

Hunde og katte i litteraturen
Man siger, at hunden er menneskets bedste ven, at katten har ni liv og 
at hunde og katte ikke kan leve sammen uden at ryge i totterne på hi-
nanden. Hunden er trofast, mens katten er lunefuld og helt sin egen. 
Både hunde og katte optræder ofte i litteraturen, hvor vi møder dem som 
personer i handlingen, som symboler eller de holder sig stemningsfuldt i 
baggrunden. Her har vi samlet en række bøger, der på den ene eller den 
anden måde handler om hunde og katte.



 

Mand og kat  

Af Nils Uddenberg

Hjertevarm beskrivelse af den overrumplende 
glæde, som livet med en lille egenrådig kat 
bibringer sin ejer.

 
Find bogen i voksen grp. 99.4 under U



 

Garfield 
Af Jim Davis

Tegneserie. En samling strib-
er om den selvretfærdige, 
forkælede - men også farverige 
kat, Garfield.

Find bogen i tegneserier i  
under D 

 

Hvorfor gør min kat 
sådan? 
Af Catherine Davidson

50 spørgsmål om kattes ad-
færd. Svarene trækker på de 
nyeste tanker indenfor kat-
tepsykologien og giver indsigt 
i og redskaber til forståelse af 
katte.

Find bogen i voksen grp. 
63.66



 

Gadekatten Bob 

Af James Bowen

Den hjemløse gademusikant James Bowen (f. 1979) lever en 
forhutlet tilværelse som narkoman på metadon. Da han en 
dag finder en medtaget kat på gaden, bliver det startskuddet 
til et nyt og bedre liv.

Find bogen i voksen grp. 99.4 under B 



 

Linda Evangelista Olsen  
 
Af Suzanne Brøgger

Katten Linda formodes at være en reinkarnation af forfatter-
ens mor, der selv var en kat. Og det passer godt nok på den 
tilværelse mor og kat har, og deres måde at påvirke omgivel-
serne på.

Find bogen på eReolen.dk 



 

Cabo de Gata 

Af Eugen Ruge

En mand sælger alle sine 
ejendele, opsiger sin lejlighed 
og rejser så fra byen uden at 
vide, hvor turen går hen. Han 
havner i Andalusien, hvor mø-
det med en kat måske giver 
hans liv en ny retning og løser 
op for hans skriveblokade.

 
Find bogen i voksen skøn  
under R

Hvor lyset slipper ind  
 
Af Lucy Dillon

Lorna kan ikke slippe kun-
stverdenen, og da lejligheden 
byder sig, overtager hun et kun-
stgalleri i sin hjemby Longhamp-
ton, hvor hendes familie gik i 
opløsning og hendes komplicere-
de kærlighedshistorie begyndte.

Find bogen i voksen skøn under 
D



 

Basker-
ville-slægtens hund 
 
Af Arthur Conan Doyle

Mystiske dødsfald i Bask-
erville-slægten og en 
drabelig spøgelseshund på 
heden Dartmoor ved fam-
iliegodset får Henry Bask-
ervilles som den sidste 
arving i familien til at bede 
Sherlock Holmes og hans 
tro væbner doktor Watson 
om hjælp.

 
Find bogen i voksen skøn  
under D

Svømmer mod lyset 

Af Allie Larkin

Katie Ellis opgiver alt for at 
få sin ængstelige internat 
hund, Bark, med fra sin skils-
misse. Hun flytter hjem til sin 
livsglade bedstemor, Nan. 
Langsomt må hun igang 
med at se fortidens angst i 
øjnene.

Find bogen i voksen skøn 
under L



 

Hundefører – politimand af hjertet 

Af René Ørnfeldt

Selvbiografi af politimand og hundefører René Ørnfeldt (f. 
1965) om arbejdet med politihunde og hvilke særlige ud-
fordringer denne type politiarbejde giver samt om den drama-
tiske hændelse, hvor han i 2006 under en anholdelse dræber 
en psykisk forstyrret mand i en 7-Eleven butik på Frederiks-
berg.

Find bogen i voksen grp. 99.4 under Ø



 

Hunde er vel også en slags mennesker 

Af Poul Malmkjær

Om hunde set i et kulturelt perspektiv, med afsnit om 
f.eks. hundens historiske baggrund, hunden i kunst og 
medier, berømte hunde, store personligheders hunde og 
meget mere.

 
Find bogen i voksen grp. 63.67 under M



 

Hundedage: bølleschæferen og pjok  lederen 
 
Af Per Lau Jensen

Forfatteren diskuterer stort og småt med sin hund 
efter han har trukket sig tilbage fra erhvervslivet til en 
svensk ødegård - og hunden giver kvalificeret mod-
spil.

 
Find bogen i voksen skøn under J
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