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1.    Hur utvecklar sig Toves liv under det första äktenskapet med den  
36 år äldre redaktören Viggo F?

2.    Hur skulle du beskriva den klassresa som Tove Ditlevsen gör under sitt liv? 

3.   I äktenskapet med Victor är de båda offentliga personer. Hur påverkar det 
Toves liv och skapande? 

4.  Ditlevsen skriver i en stil som idag är vedertagen och benämns som 
autofiktion. När Gift gavs ut första gången 1971 blev romanen en skandal- 
artad succé och kritiken var skoningslös: Bland omdömena fanns ord som 
osmaklig och exhibitionistiskt spektakel. Varför tror du att romanen 
uppfattades så? 

5.  Trots att Tove Ditlevsen hade ett livslångt missbruk var hon väldigt 
produktiv som författare. Vad tror du att skrivandet betydde för henne?

6.   Tove Ditlevsen var väldigt läst på 1970- och 1980-talen. De senaste åren 
har hennes författarskap på nytt fått stor uppmärksamhet. Vad tror du  
att det beror på? 

TOVE DITLEVSEN
Gift
Gift är den sista boken i Tove Ditlevsens självbiografiska ro-
mantrilogi och räknas som en modern klassiker. 

Eftersom handlingen utspelar sig i 
Köpenhamn föreslår vi danskt hygge 
med klassiska danska smørrebrød. 
Dryck: Dansk öl från Carlsberg eller 
Mikkeller – och om man vill en 
kryddad snaps eller Gammel Dansk.

ATT ÄTA

Dansk jazz och blues är av världsklass. 
Ladda en spellista med exempelvis Etta 
Cameron, Niels-Henning Ørsted Pedersen, 
Palle Mikkelborg, slagverkaren Marilyn 
Mazur och förstås sångerskorna Sanne 
Salomonsen, Anne Linnet och Lis Sörensen.

ATT LYSSNA PÅ
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1.  Finns det något citat ur boken som du särskilt uppskattade? 

2.  Hur skulle du beskriva relationen mellan modern och dottern? 
Vem av dem känner du mest för?

3.  Mjölken har en framträdande roll i boken på flera sätt, både  
för mamman och dottern. Vad tror du författaren vill ha sagt 
med den?

4.  Modern läser en hel del förbjudna böcker, så kallade  
samizdat-böcker. Varför tror du böckerna och litteraturen  
är så viktig för henne? 

5.  Var det något som förvånade dig om livet i Lettland under pe-
rioden romanen skildrar?

6.  Vad tror du om slutet? Hur ser framtiden ut för dottern?

NORA IKSTENA
Modersmjölken
En fertilitetsläkare som inte har några moderskänslor för sitt 
barn. En dotter som växer upp hos sina morföräldrar och får 
kväljningar av den sovjetiska mjölken i skolan. Tillsammans 
berättar de fram en av Lettlands mest uppmärksammade 
romaner på senare år. 

Svamptoast, helst med kantareller. Gör 
en stuvning med svamp, smör, vitlök, 
crème fraiche och persilja. Helst på ett 
det lettiska nationalbrödet rupjmaize, 
ett kumminkryddat rågbröd, och med 
inlagd gurka till.

ATT ÄTA

Den lettiska kompositören 
Raimonds Tiguls, som Nora jobbat 
med i olika sammanhang. Hon 
tipsar särskilt om hans senaste 
album Rīta un vakara dziesmas.

ATT LYSSNA PÅ
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1.   Boken är indelad efter den hebreiska kalendern. Varför tror du  
författaren valt att göra så och hur påverkar det din upplevelse?

2.   Författaren tar upp olika aspekter av klass, kön och religion. På vilket 
sätt är frågor om identitet och utanförskap viktiga ämnen i boken? 

3.   När Yuri gick med på att utbilda Miri till den första kvinnliga kirurgen  
i Kovno, varnar han henne för att detta skulle få stora konsekvenser 
för dem båda. Har du fått försaka något för att följa dina drömmar?

4.   På dagen för solförmörkelsen möts Vanya och hans följeslagare av 
vidskepelser. Finns det några moderna motsvarigheter till denna  
rädsla och misstro mot vetenskap?

5.   Många av romanens viktigaste scener äger rum på tåg. Varför tror  
du att Barenbaum gjorde det valet? 

6.   Vid en första anblick är Dima och Vanya otroligt olika. Har de mer ge-
mensamt än vad det först verkar? 

RACHEL BARENBAUM
I ljuset från stjärnorna
Sommaren 1914, Ryssland. Medan hotet om krig med  
Tyskland tornar upp sig och tsarens armé tar ett allt  
hårdare grepp om den judiska befolkningen står Miri  
Abramov och hennes bror Vanya, en briljant fysiker,  
inför ett nästintill omöjligt beslut. 

Stavar av saltgurka som doppas i honung och Smetana. 
Smakerna blommar i munnen tillsammans med en 
klunk rumstempererad (!) vodka. Annars är piroger 
perfekt som färdkost på tåg och för att komma i 
stämning för denna bok.

ATT ÄTA

Tumbalalajka.

ATT LYSSNA PÅ
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1.   Vad tycker du om hur Noémies inre resa efter skadan skildras?

2.   Vad tänker du om hur Adriel hanterade Noémies skada och 
tiden efter?  

3.   Hur skildras livet i Avalone? 

4.   På vilket sätt skiljer sig polisarbetet i en mindre by på landet 
jämfört med det Noémie är van vid i Paris?

5.   Vad tänker du om Hugo och Noémies relation?

6.   Vad tycker du om upplösningen?

OLIVIER NOREK
Ytspänning
Noémie Chastain, kommissarie på Parispolisen, blir skjuten 
i ansiktet under ett tillslag. När hon skrivs ut från sjukhuset 
skickas hon till den fridfulla byn Avalone för att förbereda 
nedläggningen av byns polisstation. Men så flyter ett  
barnskelett upp till ytan i sjön. 

Roquefortost. I Aveyron ligger  
grottorna där osten tillverkas.  
Kombinera med en härlig flaska  
vitt vin från Bourgogne eller ett 
sött Sauternesvin.

ATT ÄTA

Françoise Hardy ” 
Le temps de l’amour”.

ATT LYSSNA PÅ


