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Bageriet er fyldt med kager, brød 
og bøger 
 

 

Romaner 
 

Atxaga, Bernardo: Ene mand 

Carlos bor på et hotel i Spanien og arbejder som 
bager. Han involveres i terrororganisationen ETA, 
hvilket får fatale følger. 

 

 

 

Benioff, David: Tyvenes by 

17-årige Lev og soldaten Kolja står til dødsstraf 
under Leningrads belejring. De får dog en chance, 
hvis de kan skaffe et dusin æg til en oberstdatters 
bryllupskage. 

 

 

Bjørnestad, Ellen: På sukkerbagerens stige 

Studinen Glasdukke mister sin elskede professor 
under en rejse i Sydeuropa og bliver i stedet fin 
frue i Svendborg, men efter 20 års forløb 
genfinder hun sin professor. 
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Buchholtz, Johannes: Susanne 

Om bagerdatteren fra provinsen og hendes kamp 
for lykken, da hun gennem sit ægteskab kommer 
ind i et helt nyt miljø. Filmatiseret i 1950 med 
Astrid Villaume i hovedrollen. Herunder ses 
filmplakaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eggels, Elle: Huset med de syv søstre 

I et hollandsk bageri lever og arbejder syv 
forældreløse søstre. En niece fortæller med 
kærlighed og humor deres historie, der rummer 
både arbejdsomhed, hengivenhed, mystik, glæde 
og en stor undren. 
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Edwardson, Åke: Jukeboks 

Den 35-årige Johnny Bergman lever af at udleje 
og servicere jukeboxe til konditorier og 
dansesteder i 1960'ernes Sverige. Men 
jukeboxens tid er snart omme, samfundet er i 
opbrud, [...] og det er Johnnys liv også. 

 

 

Hammann, Kirsten: Fra smørhullet 

Efter Søren og Mettes ægteskabelige idyl sidder 
Mette nu fraskilt i den lækre lejlighed i 
Amaliegade og lader tiden og livet passere revy i 
ørkesløs lediggang og indkøbsflip. 

 

 

 

Hendricks, Judith Ryan: Lykkens cafe 

Efter et societyægteskab med skilsmisse føler 
Wyn sig meget alene. Hun genoptager 
forbindelsen med de gamle, ægte venner og 
husker sin besættelse af godt brød - og fremtiden 
tegner atter lys ... 

 

 

Koontz, Dean R.: Profetien 

Ved James Tocks fødsel kommer hans farfar i sit 
dødsøjeblik med en række forudsigelser for 
barnet, blandt andet 5 kommende datoer, der vil 
være skæbnesvangre for den kommende 
konditor. 
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Meaney, Roisin: En bid af lykken 

Hannah åbner sin egen kagebutik samtidig med 
at hendes kæreste forlader hende for en anden 
kvinde. Hun giver sig selv 7 måneder til at komme 
på fode igen, og den lille, gule cup cake butik 
viser sig at være et glimrende sted at møde nye 
mennesker. 

 

Nielsen, Majnar S.: Bagerens søn 

Fortælling om dagliglivet i en jysk landsby fra 
1930erne og de første år af besættelsen. 
Fortsættes i ”Rent mel i posen” om den unge 
Alfreds tid som bagerlærling i en nordjysk købstad 
under besættelsen, frem til befrielsen. 

 

 

Uri, Helene: Honningtunger 

Fire piger i midten af trediverne holder "syklub" 
hos hinanden med god mad og drikke og samtaler 
om alt. Udadtil pænt og hyggeligt, men alle har 
alligevel de ondskabsfulde ord lige på tungen. 

 

 

 

Aamund, Jane: Vesten for måne 

På proprietærgården i Lemvig bor to søstre, Ane 
og Margrethe, omkring år 1900. Ane får en 
bagermester og slægtsgården, mens Margrethe 
springer ud i det uvisse med en københavner-
journalist. 

 

 



 
6 

Bageopskrifter 

 

 

Gee, Edward: Bageopskrifter fra hele verden : 
alle de klassiske favoritter (64.12) 

Kager, brød og bagværk fra: USA & Canada ; 
Latinamerika ; Afrika ; Storbritannien ; Irland ; 
Frankrig ; Middelhavsregionen ; Tyskland, Østrig 
& Schweiz ; Skandinavien ; Østeuropa & Rusland 
; Israel ; Asien ; Australien & New Zealand 

 

 

Grigo, Markus: Grigos hjemmebag (64.12) 

Grundopskrifter og forslag til: Gærbrød, muffins 
og cupcakes ; Bradepandekager og andre 
skærekager ; Tærter og roulader ; Dessertkager 
og lagkager ; Cookies, småkager og tørkager ; 
Bagerkager og petit fours ; Udenlandske kager ; 
Pandekager, vafler og æbleskiver. 

 

 

Majgaard, Anne: Politikens store bagebog 
(64.12) 

Bog med opskrifter indenfor alt bagværk – både 
forskellige brød og kager. 
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Robertson, Chad: Det gode brød (64.12) 

Forfatteren viser, hvordan man bager brød af kun 
tre ingredienser: mel, vand og salt, samt giver 
inspiration til at variere basisbrødet og også, 
hvordan daggammelt brød kan udnyttes til f.eks. 
sandwich m.m. 

 

 

 

Film 

 

Waitress 

Jenna arbejder som servitrice i en søvnig lille 
Sydstatsby. Hun er fanget i et ulykkeligt 
ægteskab, og én af hendes eneste glæder er et 
naturtalent for at bage lækre tærter. Hendes 
hemmelige drøm er at vinde den nationale 
tærtekonkurrence, åbne sin egen tærtecafé og i 
dén grad blive skilt. Men da hun finder ud af, at 
hun er gravid og desuden forelsker sig i lægen, 
må der et par justeringer til, før planen kan føres 
ud i livet - uden at gå helt i kage... 
 

Instruktør: Adrienne Shelly  År: 2007 

Skuespillere: Keri Russell, Nathan Fillion, Cheryl 
Hines, Adrienne Shelly 
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Lån bøger, film, spil, musik m.m. ganske gratis på dit lokale 

bibliotek. 

Vi har materialer om alle mulige emner – ikke kun om brød og 

kager! 

Du finder os i Brørup, Holsted, Rødding og Vejen, samt 

naturligvis i Bogbussen! 

For yderligere information om åbningstider m.m.:  vejbib.dk 

 

 


