
 
 
  



Biografier 
 
99.4 Abramovíc, Marina 
At gå gennem mure : erindringer 
Af Marina Abramović  
Performancekunstneren Marina Abramovic (f. 1946) beskriver sit 
liv fra den problemfyldte opvækst i Jugoslavien frem til en 
international kunstnerisk karriere 
 
99.4 Ancher, Anna 
Malerne på Markvej : billedfortællinger om Anna og Michael 
Ancher 
Af Annette Østergård  
Om Anna (1859-1935) og Michael Ancher (1849-1927) og om 
malerkolonien i Skagen. Med afsnit om Annas barndomshjem i 
Brøndums hotel, Anna og Michaels ægteskab, baggrunden og 
historierne bag deres malerier og fiskerne på Skagen 
 
99.4 Brandes, Peter 
Kunstens meridian : om Peter Brandes 
Af Ettore Rocca  
Biografi over den danske kunstner Peter Brandes (f. 1944) der 
beskriver hans udvikling ved at forfølge nogle tværgående temaer 
op gennem årene, forskellige teknikker og de kulturer Peter 
Brandes har været i dialog med 
 
99.4 Brendekilde, H. A. 
Brendekilde : liv og værk 
Af Anne Christiansen  
Stor, samlet monografi over maleren H.A. Brendekildes liv og 
værker, baseret på omfattende kildestudier. Den smukke bog 
indeholder et væld af farvegengivelser af kunstnerens værker. 
Obligatorisk læsning for alle interesserede i dansk kunst 
 
 



99.4 Brøgger, Suzanne 
En forfatters dagbog 2010-2020 
Af Suzanne Brøgger  
Suzanne Brøggers dagbogsnotater i perioden 2010 til 2020 er til 
læsere, der er interesseret i forfatterens personlige liv, markante 
synspunkter, samt i hendes engagement i det kulturelle miljø 
 
99.4 Cronhammar, Ingvar 
Med Gud i den ene hånd og tvivlen i den anden : et roadtrip 
med Ingvar Cronhammar 
Af Kirsten Jacobsen  
Forfatteren Kirsten Jacobsen har gennem et år kørt Jylland tyndt i 
selskab med billedhuggeren Ingvar Cronhammar (f. 1947). På 
disse roadtrips fortæller Cronhammar om sit liv og sine 
kunstværker - og om de eksistentielle og religiøse anfægtelser, 
der ligger som en resonansbund under hans livssyn og arbejde 
 
99.4 Dahl, Anne Margrethe 
Flyt stigen : Anne Margrethe Dahl og Leif Sylvester i samtale 
Af Anne Margrethe Dahl, Leif Sylvester  
Operasanger Anne Margrethe Dahl (f. 1960) og multikunstner Leif 
Sylvester (f. 1940) i samtale om deres personlige op og nedture, 
kunsten og livet 
 
99.4 Ditlevsen, Tove 
Gift 
Af Tove Ditlevsen  
Om Tove Ditlevsens (1917-76) liv gennem de tre første 
ægteskaber og om det stofmisbrug, som hun kom ind i, indtil hun 
igen blev i stand til at skrive 
 
 
 
 
 



99.4 Drachmann, Holger 
Jeg er hav : Holger Drachmann med pen og pensel 
Om maleren og digteren Holger Drachmann (1846-1908) og om 
hans forhold til havet, som det kom til udtryk i hans liv og i hans 
malerkunst og digtning 
 
99.4 Gernes, Poul 
Poul Gernes : jeg kan ikke alene - vil du være med? 
Om Poul Gernes' (1925-1996) kunstsyn og tilblivelsen af hans 
værker indenfor maleri, skulptur og happenings 
 
99.4 Hammershøi, Vilhelm 
Gådefuld bør man være : Vilhelm Hammershøi og 
inspirationen fra Søren Kierkegaard 
Af Lisbeth Smedegaard Andersen 
Om filosoffen Søren Kierkegaards (1813-1855) indflydelse på 
maleren Vilhelm Hammerhøi (1864-1916), der blandt andet gav 
eksistentiel tyngde til figurerne i malerens værker, ikke mindst de i 
motivet rygvendte og sørgmodige kvinder 
 
99.4 Hein, Piet 
Piet Hein - verdensdanskeren 
Om Piet Heins (1905-1996) mangefacetterede talent og virke som 
bl.a. designer, opfinder, digter, revyforfatter og humanistisk-
naturvidenskabelig tænker 
 
99.4 Jansson, Tove 
Tove Jansson : arbejde og kærlighed 
Af Tuula Karjalainen  
Biografi om den finlandssvenske kunstner og forfatter Tove 
Jansson, der i dag er verdensberømt som skaberen af 
Mumitroldene. Figurerne kom på godt og ondt til at præge hendes 
liv, der dog også indeholdt så meget andet. Bogen henvender sig 
især til kunst- og litteraturinteresserede, samt til dem, der er 
optaget af Finlands kulturhistorie 



99.4 King, Stephen 
Om at skrive : en forfatters erindringsbog om håndværket 
Af Stephen King  
En blanding af den amerikanske forfatter Stephen Kings (f. 1947) 
erindringer og hans gode råd til kommende forfattere 
 
99.4 Kiefer, Anselm 
Skoven og floden : om Anselm Kiefer og hans kunst 
Af Karl Ove Knausgård  
Samtaler mellem den norske forfatter Karl Ove Knausgård og den 
tyske kunstner Anselm Kiefer om kunstens væsen og karakter. Til 
interesserede i Anselm Kiefer 
 
99.4 Knausgård, Karl Ove 
Hvorfor skriver jeg? 
Af Karl Ove Knausgård  
Knausgårds (f. 1968) personlige essay om skrivekunsten og hans 
personlige refleksioner over, hvad det at skrive betyder for 
Knausgård selv 
 
99.4 Kragh-Jacobsen, Søren 
Superbenzin & kærlighed 
Af Søren Kragh-Jacobsen  
Søren Kragh-Jacobsen har sat et kæmpe fingeraftryk på dansk 
kultur. Utallige succesfulde film- og tv-produktioner for ikke at 
nævne "Mona, Mona, Mona", som de fleste kan nynne med på. 
Læs her om hans liv og karriere med bidrag fra en række 
samarbejdspartnere og venner. For læsere, der er glade for 
danske biografier 
 
 
 
 
 
 



99.4 Kvium, Michael 
Michael Kvium - den nådesløse 
Af Birgitte Ellemann Höegh  
Baseret på en række interviews gives et indblik i billedkunstneren 
Michael Kviums (f. 1955) liv og værker. Om opvæksten i en 
katolsk familie, uddannelsen som bladtegner, engagementet i 
byens motorcykelklub, optagelsen på kunstakademiet i 
København og hans arbejdsmetoder 
 
99.4 leth, Jørgen 
Det er ligesom et digt : samtaler 
Af Jørgen Leth, Jens Christian Grøndahl  
Gengivelse af fire samtaler som de to forfattere og venner Jørgen 
Leth og Jens Christian Grøndahl har haft indenfor en toårig 
periode. Samtalerne kredser om fælles referencer, samfundet, 
kollegerne og selvfølgelig kunsten, som den kraft der driver dem 
begge 
 
99.4 Munch, Edvard 
Så megen længsel på så lille en flade : en bog om Edvard 
Munchs billeder 
Af Karl Ove Knausgård  
Ved et besøg i Edvard Munchs (1863-1944) hjem samt analyser 
af en række af de mindre kendte billeder søger Karl Ove 
Knausgaard (f. 1968) at komme tættere på kernen i Munchs kunst 
 
99.4 Møller Eilif 
Eilif Møller : mit dekorative univers : Skønvirke Danmark 
1900-30 
Af Peter Aagaard  
Præsentation af den alsidige kunstner, billedhugger, keramiker 
m.m. Eilif Møller og hans liv og virke. For den kunstinteresserede 
læser 
 
 



99.4 Rasmussen, Halfdan 
På knæ for livet : en biografi om Halfdan Rasmussen og Ester 
Nagel 
Af Susanne V. Knudsen  
Biografi om forfatterægteparret Halfdan Rasmussen (1915-2002) 
og Ester Nagel (1918-2005). Om deres respektive udvikling og 
forfatterskaber i en tid der i begyndelsen var præget af bl.a. 
besættelsen og tunge økonomiske vilkår 
 
99.4 Reyes, Emma 
Breve fra en barndom 
Af Emma Reyes  
Den colombianske kunstner Emma Reyes (1919-2003) fortæller i 
en række breve skrevet til vennen Germán Arciniegas om sin 
barndom og opvækst under trange kår i Colombia 
 
99.4 Ring L. A. 
L.A. Ring : det glasklare hjerte : en biografi om L.A. Ring 
Af Henrik Wivel  
Biografi om maleren L.A. Rings (1854-1933) liv og værk. Henrik 
Wivel inddrager i sine analyser af Rings værker også litteraturen, 
fx "Niels Lyhne", og tilsvarende udenlandske kunstnere 
 
99.4 Smith, Patti 
Abens år 
Af Patti Smith  
Erindringsbog af musiker og multikunstner Patti Smith (f. 1946), 
hvor hun fortæller om sit liv omkring 2016, et år med store 
nedture, sorg og sygdom 
 
 
 
 
 
 



99.4 Storm Petersen, Robert 
Storm P. og drømmen om Amerika 
Af Peter Borberg  
Om Storm P.'s rejse til et turbulent Amerika i 1919, set med 
kunstnerens satiriske blik. Men også en biografisk rejse ind i 
Storm P.'s sind, hvor mødet med drømmen blev noget nær et 
mareridt 
 
99.4 Winding, Thomas 
Thomas Winding - en stemme i tiden 
Af Henrik Palle  
Om multikunstneren Thomas Winding (1936-2008), som var både 
forfatter, billedkunstner og radio- og tv-producer. I tyve år var han 
tilknyttet DRs børne- og ungdomsafdeling, hvorfra man kender 
hans ikoniske stemme 
 
99.4 Woolf, Virginia 
Bølger og linjer : Virginia Woolf - en kvindelig modernist 
Af Steen Klitgård Povlsen  
Kronologisk gennemgang af den engelske forfatter Virginia Woolfs 
(1882-1941) forfatterskab - med vægten lagt på hendes romaner, 
men også med sideblik til både mindre fortællinger og 
essaysamlinger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kunstnerromaner 
 
Tidens støj af Julian Barnes  
Roman om den sovjetiske komponist, Dmitrij Sjostakovitj (1906-
1975), hvis kunstneriske ideer og kompositioner ikke altid levede 
op til den officielle partilinje 
 
Den sørgelige tid er forbi! af Chr. Braad Thomsen  
Roman om den tyske filminstruktør Rainer Werner Fassbinders 
barn- og ungdom, der, ligesom hans voksenliv og hans 
kunstneriske virke, var ekstreme på flere måder. For Fassbinder-
fans og andre med interesse for skæve eksistenser og tyske 
forhold i efterkrigstiden 
 
Slugt af Christina Englund  
Roman om den amerikanske fotograf Francesca Woodman, der 
voksede op i 1970'erne i New York og som tog sit eget liv som 22-
årig i 1981. Bogen henvender sig især til unge voksne, samt 
læsere, der er interesserede i Francesca Woodman 
 
Det andet navn. Bind 1 af Jon Fosse  
Historien om Asle, som er kunstmaler, enkemand og bosiddende i 
Dylgia. En fortælling om hvad kunst er, om Gud, venskab og om 
tiden som går. Om døden, men også om hvad det vil sige at være 
i livet 
 
Adam i Paradis af Rakel Haslund-Gjerrild  
Historisk roman om kunstmaleren Kristian Zahrtmann, der kort før 
1. verdenskrig maler sit skandaløse hovedværk "Adam i Paradis". 
Til læsere med interesse i dansk kunsthistorie 
 
 
 
 
 



Den rige fugl af Agnes Henningsen  
Den rige fugl: Agnes Henningsens (1868-1962) erindringer fra 
årene 1911 til 1915 - om fiaskoer og successer med 
kontroversielle romaner og skuespil samt om samværet med 
vennerne Gustav Wied, brødrene Brandes og Johannes V. 
Jensen 
 
Hvede af Arne Herløv Petersen  
Roman om digteren Morten Nielsen (1922-44) og hans sidste fire 
år i København. I denne afgørende periode slog han igennem, 
dannede sammen med andre kunstnere en klub for unge 
kunstnere og deltog i det illegale arbejde under besættelsen 
 
Klinte af Arne Herløv Petersen 
En række af tidens markante poetiske stemmer starter i 1920'erne 
litteraturtidskriftet Klinte. Lyrisk kollektivroman om de brølende 
1920'ere, set og fortalt gennem periodens fremtrædende digtere 
 
Hulemennesket af Peter Løhr  
Roman om maleren Johan Thomas Lundbyes voldsomme tid i 
Rom og hans alt for tidlige død i Treårskrigen i 1848. For 
interesserede i kunstnerromaner og psykologiske studier 
 
Himmelanker af Line-Maria Lång  
Line-Maria Lång var nær ven af forfatteren Jan Sonnergaard. Da 
han dør pludseligt i 2016, begynder hun at skrive om deres 
venskab. Om hvordan de to meget forskellige mennesker fandt 
hinanden i et unikt venskab. Det bliver en smuk fortælling om 
venskab, kærlighed og om at miste dem, man har nær. For alle 
læsere af dansk litteratur 
 
 
 
 
 



Chelsea girls af Eileen Myles  
Selvbiografisk roman, hvor Eileens Myles i 30 kortere tekster 
beretter om sit liv. Fra hendes opvækst i en katolsk arbejderfamilie 
med en alkoholisk far til det rå voksenliv i New York, hvor hun 
prøver at slå igennem som forfatter 
 
Igennem landskaber af Ann Linn Palm Hansen  
Smuk, eftertænksom og stemningsfuld kunstnerroman, der tager 
læseren med på en rejse i en kunstners verden. For 
kunstinteresserede og læsere af ny dansk litteratur 
 
Hvor lyset er af Malene Ravn  
Kunstmaleren Carl Fischer levede et dramatisk og turbulent liv. 
Som voksen forelsker han sig i den yngre kvinde Ely, som han får 
et barn med uden for ægteskab. Men Carl vil ikke være far, han vil 
kun male 
 
Pigen i violinen af Knud Romer 
Historie om musikkens og kunstens forførelse, veje og vildveje. En 
musikalsk og filosofisk skæbnefortælling med flere lag, der 
henvender sig til alle romanlæsere 
 
Gæsten af Niklas Rådström  
H.C. Andersen tager i 1857 rejsen fra Danmark til England, hvor 
han skal besøge Charles Dickens. Det møde bliver ikke helt, som 
nogen af to giganter forventer. Fiktion, der bygger på virkelige 
hændelser. Både til dem med interesse i historiske romaner og til 
dem med interesse i Dickens og Andersen 
 
Den rejsende af Vibeke Schrøder  
Om den victorianske forfatter Charles Dickens' (1812-1870) liv og 
værk. Fra barndommen til hans død som en af Englands største 
forfattere. Inspirationen, der er lagt til grund for Dickens' 
produktion beskrives og analyseres, ikke mindst hans sympati for 
de fattige og dårligt stillede 



Hvis vi ikke taler om det af Leonora Christina Skov  
Leonora Christina Skovs biografiske roman om at skabe sig selv 
som forfatter med en bagage af skyld og skam og en svidende 
uønsket intimitet fra en forlægger. Til de mange læsere af hendes 
første autofiktive roman og til læsere af romaner om 
dysfunktionelle familier 
 
Cahun af Kristina Stoltz  
Lucy Schwob (1894-1954), med kunstnernavnet Claude Cahun, er 
en betydelig artist inden for surrealismen. Man følger hende i 
forskellige tider og med skiftende synsvinkler - hendes egen, 
hendes partner Suzannes og et væsen kaldet "Soldaten", der 
antager forskellige fysiske former 
 
Vejen til paradis af Mario Vargas Llosa  
Om maleren og billedhuggeren Paul Gauguin og hans bedstemor 
Flora Tristán, der var utopisk socialist og kvindeforkæmper. De to 
mødte aldrig hinanden, men begge kæmpede for at bryde fri af et 
konventionelt, borgerligt liv 
 
Kvinde set fra ryggen af Jesper Wung-Sung  
Ida Ilsted (1869-1949) fra Stubbekøbing møder i 1890 den store 
billedkunstner, Vilhelm Hammershøi, som hurtigt frier til hende, 
hvorefter hun over de næste 25 år lever som kunstnerens hustru, 
assistent, og ikke mindst: vigtigste motiv. En smuk, nænsom og 
meget velskrevet biografisk roman for de fleste voksne læsere 
 
 
 
 

 


