
12 bøger
Om stærke kvinder

Tema



Det er ikke altid lige let at være kvinde. 
Historien har været præget af kampe på mange 
fronter. 
Her er 12 gode bøger med kvinder, der kæmper 
både større og mindre kampe for dem selv og for
andre. 
Lad disse stærke kvinder inspirere og begejstre dig 
uanset om du er hankøn, hunkøn eller noget helt 
tredje. 



Den blå farve 
af Tracy Chevalier:  

Slægten Tourniers historie gennem 400 
år, fortalt skiftevis af jordemoderen Ella 
Turner (Tournier) som er flyttet fra USA 
til Frankrig med sin mand, og Isabelle 
du Moulin der giftede sig ind i familien i 
1600-tallet.

Fødselsdagsgaven
af Sue Monk Kidd : 

Sarah Grimké (1792-1873) er datter af en 
velhavende plantageejer i Sydstaterne.
I 1803 får hun som 11-årig sin egen slave, 
Håndfuld, i fødselsdagsgave. 
Gennem de næste 35 år fortælles om de to 
kvinders liv og kamp for et selvstændigt liv.



Hvis jeg var din pige 
af Meredith Russo: 
Amanda er den nye pige i klassen. 
Ligesom alle andre vil hun gerne passe ind, 
få venner og måske blive kærester med klas-
sens sødeste fyr. 
Men Amanda har en stor hemmelighed, der 
gør at hun ikke tør at stole .på nogen. 
Hun er døbt Andrew og har kun været en 
pige i et år

Til te hos Taleban
af Simi Jan: 

Journalisten Simi Jan (f. 1979) fortæller om 
sine år som korrespondent i to af verdens 
brændpunkter, Pakistan og Afghanistan. 
Det bliver en personlig beretning om 
farer, gæstfrihed og møder med spændende 
personligheder og fremmede kulturer, men 
også om to lande, der forandres af krigen 
mod terror .



Kvindernes krig 
af Anne-Cathrine Riebnitzsky: 
 
I Helmand får en dansk, kvindelig officer 
kontakt til de afghanske kvinder, der 
kæmper mod undertrykkelse, vold i 
hjemmet og Talibans rædselsregime. 
I det skjulte begynder de at arbejde 
sammen. Kvinderne får hjælp til at starte 
systuer og andre projekter. 
De internationale styrker er kvindernes 
eneste chance for at komme af med Taliban.

Kun en pige 
af Lise Nørgaard:  
 
Forfatteren og journalisten Lise Nørgaard
(f. 1917) fortæller om sin opvækst som 
ældste barn i en borgerlig familie i Roskilde i 
de tider, da det første barn helst skulle være 
en dreng.



Frie hjerter – tre tibetanske 
kvinders kamp for frihed:
  
Erindringer om Penpa Andersens mors 
kamp for sine børns fremtid - om flugten 
fra Tibet under Kinas besættelse til et liv i 
frihed. 
Om sit eget liv, der tager en uventet 
drejning, da hun møder en dansker.

Sus
af Jonas Bengtsson: 

Sus er 19 år, ligner en 12-årig og bor i en 
social ghetto. Hun hader sin far, ryger sine 
daglige joints og begynder at sælge hash for 
at kunne købe en pistol. 
Men så er der lige katten, Adrian i 
kørestolen og den nye fyr i blokken.



Sus hader så mange. Så mange og så 
meget. Nej, hader er nok ikke det rigtige 
ord. Sus foragter. Hun foragter så meget at 
hun næsten bliver helt udmattet. 
Og Sus bor i et kvarter hvor det er nemt at 
foragte.
-Sus af Jonas Bengtsson

”



”



Denne dag et liv
af Jens Andersen:

En biografi om Astrid Lindgrens liv der går 
bag forfatterskabets facade og skildrer 
forfatterens tanker og handlinger, kampe, 
nederlag og sejre, drømme og depressioner. 
Belyst via hidtil ukendte, mangeårige 
brevkorrespondancer med blandt andet en 
tysk kvinde.

Rigets Frue
af Maria Helleberg: 

Historisk roman om dronning Margrete I 
(1353-1412), fra hun som seksårig bliver 
gift med kong Håkon af Norge, til hun dør 
af pest godt 50 år senere.

”



Britt-Marie var her
af  Fredik Backman: 
 
Britt-Marie er 63 og forlader efter 40 års 
ægteskab sin mand. 
Hun ender i en lille flække, hvor hun trods 
sin bedrevidenhed og sit rengøringsvanvid 
falder til og faktisk gør en 
forskel.

Traktørstedet og Café Danmark
af Anne Marie Løn:

I et nordjysk landsbysamfund under krigen 
kæmper enken Thyra for tilværelsen for sig 
selv, sine fire børn og sin søsters spædbarn 
- frugten af en voldtægt Café Danmark: 
Henimod krigens afslutning er det lykkedes 
Thyra at skabe en god tilværelse for 
ægtemanden Karl og børnene, men da hun 
tvinges til at aflevere sin lille plejedatter, 
bryder hendes verden sammen.



Det er svært at sige, hvornår kærligheden 
blomstrer op; pludselig en dag vågner man 
bare, og så er den sprunget ud. 
Det fungerer på samme måde, når den visner. 
En dag er det pludselig for sent. 
I den henseende har kærligheden meget 
tilfælles med altanplanter. Indimellem hjælper 
det ikke engang med natron.
-Britt-Marie var her af Fredrik Backman
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