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Materialer om broer, overgange og åer. 

DVD-film 

 
77.7: Spionernes bro: 2015 

Advokaten Donovan udpeges til at forsvare den russiske 
spion, Abel. Dette medfører at han senere sendes til Berlin for 
at forhandle en krigsfangeudveksling. 

 

 
 
 
77.7: Broen over floden Kwai: 1957 

En japansk fangelejr i Thailand ledes af den barske oberst 
Saito, der har til opgave at bygge en strategisk vigtig bro over 
floden Kwai. Opgaven overtages af den britiske, regelrette 
officer Nicholson. 

 

 

 

        77.7: Die Brücke: 1959 

I en lille tysk by flokkes en gruppe teenagerdrenge om den 
verserende anden verdenskrig med dens lokkende 
spænding.Så da der pludselig bliver brug for dem i militæret, 
springer de med stor entusiasme ud i opgaven, fuldstændigt 
blinde for den rædsel, de risikerer. 

 

 

77.74: Byggemand Bob på byggepladsen : Veje og broer: 
2008 

For første gang nogensinde, kan du følge med Bob og hans 
venner til en rigtig byggeplads. Se de store maskiner, arbejde 
sammen, om at lave veje og broer. Lige fra det første 
fundament viser Bob og hans venner, den spændende verden 
med de store maskiner. 
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Romaner 

 

Ivo Andric: Broen over Drina. 1993, 337 sider. 

Roman om Bosniens komplekse historie op gennnem 

århundrederne. 

 

 

 

Karen Kingsbury: Broen. 2013, 160 sider. 

'Broen' er en kærlighedshistorie skildret på baggrund af en 
lille boghandels kamp for overlevelse – en kærlighedshistorie, 
du sent vil glemme. 
 

 

 

 

Manfred Gregor: Broen. 1979, 159 sider. 

I 2 verdenskrigs allersidste dage får en flok ganske unge 
tyskere ordre om at forsvare en bro mod amerikanernes 
fremrykning. En håbløs mission på et tidspunkt, hvor selv 
officererne åbent må erkende, at krigen umuligt kan vindes. 

 

 

                                                                                                       
Brian Dan Christensen: Øen med de ni broer. 2011, 441 sider 

Prinsgemal Herberts gravhund findes myrdet, og det er kun 
begyndelsen til en større aktion, som skal fjerne det danske 
kongehus - En hemmelig broderorden er efter flere hundrede 
år klar til at træde i karakter, og Lemborg, pensioneret oberst 
fra Livgarden bliver uforvarende indblandet i sag, der starter i 
det små men snart vokser sig foruroligende stor. 
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Pierre Boulle: Broen over floden Kwai. 1972, 199 sider. 

Engelske krigsfanger tvinges af japanerne til at bygge en bro 
over floden Kwaï i Thailand under 2. verdenskrig. 

 

 

 

 
Dean R. Koontz: Kellys bro. 1994, 270 sider. 

Efter invasionen i Frankrig skal en amerikansk major bevogte 
en bro bag fjendens linier. Det er imidlertid en umulig opgave, 
for hans ingeniørtropper er halvskøre og stressede, og 
Luftwaffe bomber dem bestandigt. 

 

 

 
Tarjei Vesaas: Broerne. 1966,199 sider. 

To barnekærester stilles overfor tilværelsens realiteter, da de 
træffer en jævnaldrende ung pige, der har dræbt sit nyfødte 
barn. 
 

 

 

 

Benny Andersen: På broen. 1981, 239 sider. 

Selvbiografisk skildring af en drengs opvækst i Vangede i 
besættelsesårene 1943-44. 
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Ebbe Kløvedal Reich: Bygningen af en bro. 1988, 237 sider. 

Med lange tilbageblik over perioden fra 1987 til 1855, da 
tanken om Storebæltsbroen først blev nævnt, og med kik ned 
til livet i Storebælt fortælles om 10 afgørende dage i Erno 
Nielsens liv. 

 

 
 

Richard Bach: Broen over evigheden.1991, 297 sider. 

Kærlighedsroman om en pilot og forfatter, der søger efter den 
fuldkomne kvinde - Han finder hende, og sammen oplever de 
sære eventyr, tidsrejser og mange andre metafysiske 
tildragelser.  

 

 

 
Ditte Cederstrand: Over sukkenes bro. 1982, 287 sider. 

Historisk roman om den svenske adelsdame, Magdalena 
Rudenskjöld, der bliver fængslet for at have afvist og forsmået 
Hertug Karl, inden han blev regent.  

 

 

 
 
 
Hans Guldager: Overgange – episoder.2016, 215 sider. 

Brudgommen bærer sin brud over dørtærsklen, fordi 
djævelen ifølge en gammel dansk overtro ligger på lur. Skellet 
mellem fortiden og fremtiden er det farlige og skrøbelige 
sted, hvor foden ikke må træde ned. Men vi kan ikke undgå at 
passere disse tærskler, som er med til at gøre os til de 
mennesker, vi til stadighed bliver 
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Erindringer 

 

99.4: Peder Bundgaard: Vand under broen. 2016, 211 sider. 

Sex, drugs and rock and roll? Var det sådan, det var? Næh ... 
tværtimod. 50 års liv som daglejer i mediebranchen er hårdt 
arbejde. Peder Bundgaard har blandt meget andet været 
satiretegner på Ekstra Bladet, lavet bogomslag for Dan Turèll, 
ikoniske pladeomslag for Gasolin, skrevet bøger om rock og 
fotograferet verdens storbyer. Vand under broen er hans 
egen historie set fra sidelinjen og krydret med anekdoter og 
billeder. 

Børnebøger 

 

Jan Lööf: Viktor bygger en bro (pegebog). 2015, 24 sider. 

Viktor bor alene på en ø sammen med sin tamme måge. Han 
beslutter at bygge en bro, så andre kan besøge ham. Det 
skulle han aldrig have gjort. 

 

 

 

Grete Sonne: Under den hvide bro (Læs let). 2011, 16 sider. 

Under den hvide bro sejler en båd med to..., og så videre. 
Kender du den? I denne bog kan du læse den og se sjove 
tegninger. 
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Jeanette Steen: De tre Bukke Bruse og trolden under broen 
(Læs let). 2016, 32 sider. 

Eventyret handler om de tre Bukke Bruse, der skal over en bro 
for at komme hen til en stor og grøn mark. Men de har et 
problem, for under broen sidder en stor fæl trold. Han vil æde 
de tre Bukke Bruse. Kommer de tre Bukke Bruse over til 
marken? Hvor farlig er trolden? Og er der nogen, der bliver 
ædt? 

 

Jørgen Hartung Nielsen: Å-manden (Læs let). 2012, 36 sider. 

Hvert år tager Å-manden et barn med ned på bunden af åen. 
Er det Peters tur i år? 

 

 

 

 

John Flanagan: Den brændende bro (Skyggernes lærling; 2) 
(Fantasy). 2006, 317 sider. 
 
Morgaraths onde tropper har lykkedes i at passere de barske, 
østlige bjerge og udgør nu en frygtelig trussel mod kongens 
hær. Will og Horace er de eneste, der har mulighed for at 
forpurre Morgaraths planer. 

 

 

Amanda Hocking: Overgange (Blodets bånd; 4) (Unge). 2013, 
320 sider. 
 
Alice er blevet forenet med sin elskede Jack, men resten af 
klanen er nu spredt over det meste af kloden. Under et 
ophold hos Peter og May i Australien må Alice endnu engang 
konstatere, at Peters fysiske tilstedeværelse griber 
forstyrrende ind i hendes sjæleliv, men alt dette blegner, da 
Jack ringer med forfærdelige nyheder om bedsteveninden 
Jane. 
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Bjarne Reuter: Drømmenes bro (Billedbog). 1987, 27 sider. 

Billedbog fra Kina. Den ældgamle kejser tror sig udødelig. Tre 
hvide duer spår imidlertid kejserens død. Han forsøger at 
undgå, men styrter alligevel til sidst ned i det dyb, der bliver 
til floden Yang Tze Kiang. 

 

 

Heinz Janisch: Broen (Billedbog). 2012. 

En morgen drager bjørnen og kæmpen begge ud for at krydse 

den store bro. Præcis på midten møder de hinanden. Ingen af 

dem vil vende om. Ingen af dem vil give sig. Men broen 

knirker under dem. 

”Vi må finde en løsning” siger kæmpen.  

Lykkes det mon for dem begge at komme om på den anden 

side? 

 
Lennart Hagerfors: Over åen (Billedbog).1983, 32 sider. 

Klumpen, Smut, Snaksom, Lis og hunden Preben er på tur i 
skoven. For at krydse en å bygger de forskellige broer og en 
dæmning, inden de opdager, at vandet slet ikke er dybt.  

 

 

                                   Fagbøger 

 

Birgit Klein: Broerne til evigheden (14). 2003, 223 sider. 

Vejledning i hvordan man, via arbejdet med bl.a. chakraer, 
meditation og telepatiske øvelser, kan forbedre sit forhold til 
omverdenen og opnå gode mellemmenneskelige relationer. 
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De ferske vandes kulturhistorie i Danmark (46). 2004,        
207 sider 

36 fagfolk giver i 11 kapitler en samlet beskrivelse af det 
danske folks brug af de ferske vådområder - fra istidens ophør 
frem til i dag. 

 

 

 

Jens-Martin Eriksen: Timernes bro – rejser i sydøstasien 
(48.24). 2006, 324 sider. 

Med forfatteren rejser vi nu i det ødelagte land ad floder og 
veje og stier for at kortlægge revolutionens mystik og teologi. 
Hvilken utopi førte landet ud i mørke og barbari? Og har 
ondskaben en natur og er den bare banal? Det er nogle af de 
spørgsmål, som forfatteren stiller sig selv og diskuterer med 
de cambodianere han møder. 

 

Bent Lauge Madsen: Vandløbene i Danmark (56.13). 1998, 
178 sider. 

Gennem tekst og billeder fortælles om de danske bække og 
åer og om, hvordan mennesket gennem historien har sat sit 
præg på vandløbene. Der fortælles om dyre- og plantelivet 
samt om. 

 

 
Nikolaj Scharff: Hvad finder jeg i sø og å (56.13). 2009,       
120 sider 

Guide til dyrelivet i sø og å. 
Hvad finder jeg i sø og å er en guide til de dyr, man støder på i 
sø og å. Bogen indeholder beskrivelser og tegninger af over 
350 danske dyr, der lever i ferskvand. De mange smukke og 
livagtige tegninger gør det nemt at kende de forskellige arter 
fra hinanden – også for begynderen. 
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Broen & folket (69.79). 2013, 335 sider.  

Gennem en række samtaler med danskere, der på forskellig 
vis har forbindelse til Storebæltsbroen, fortælles historien om 
dens tilblivelse og dens betydning for Danmark. 

 

 

 

Lars Bugge: Kort og godt om danske broer (69.79). 2000,     
72 sider.  

Opslagsbog om 27 danske broer, der kan passeres i bil og er 
bygget fra 1930 og frem til år 2000. Verdens mest berømte 
broer. 

 

 
 
Ian Graham: Berømte broer (69.79).2010, 32 sider.  

Denne bog kigger på nogle af verdens længste og mest 
imponerende broer. Her kan du læse om de vanskeligheder 
og udfordringer, der mødte konstruktørerne under opførelsen 
af disse enorme bygningsværker. Studer såvel antikkens som 
nutidens store broer, herunder New Yorks vartegn, Brooklyn 
Bridge, Australiens betagende Sydney Harbour Bridge, Japans 
rekordsættende Akashi-Kaikyo-bro, Frankrigs ynderfulde 
Millau-bro og Kinas orkan- og flodbølgesikre Hanzhou-bro. 

 

Erik Johannesen: Danmarks broer (69.79). 1994, 113 sider. 

Hvis broer kunne tale, ville de alle kunne fortælle en 
spændende historie om deres forgængere i form af færgerier, 
pontonbroer eller simple træbroer. De ville også kunne 
fortælle historien bag byggeriet og om den tekniske snilde, 
der blev lagt for da. 
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Landet, vandet og broen (69.79). 2008, 206 sider. 

Ude i den store verden er Danmark kendt for vores 

vidunderlige natur med det meget vand, de mange øer, vores 

smukke kyster og nu også vores mange og lange broer. Netop 

de store broer har i mange henseender ændret vilkårene for 

rejser, transport og forbindelser mellem mennesker i hele 

landet. I tiåret for åbningen af den faste forbindelse over 

Storebælt udgiver Sund & Bælt denne bog som en markering 

af den skelsættende begivenhed. 

 

Klaus Kornø Rasmussen: På tur – ved sø og å (79.69). 1998, 
36 sider.  

Tag afsted og få en spændende tur ved sø og å. Hvordan 
overnatter du? Hvad skal du tage med og spise? Hvordan skal 
man færdes i naturen? Hvordan sejler man i en kano ?- og 
mange flere spørgsmål får du svar på i denne bog for større 
børn. 

 

Digte 

 

Pia Tafdrup: Sekundernes bro. 1993, 111 sider. 

Lyrik - Livet, døden, kærligheden og erotikken, oplevet med 
"sanser spændt til bristepunktet", som det udtrykkes i et af 
digtene.  

 

 

 

Jóanes Nielsen: Broer af sultne ord. 2012, 50 sider.  

Digtsamlingen giver et kærligt og barsk portræt af 
livsvilkårene i Færøerne. Digtenes udtryk er engageret og 
voldsom i en åben konfrontation, men også inderlig og ømt i 
deres sansemættede billeder. 
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Musik 

TV-2: Under den sidste hvide bro (De første kærester på 
månen).  

 

 

Gnags: Sukkenes bro (Lygtemandens sang). 

 

 

 

 
Lån bøger, film, spil, musik m.m. ganske gratis på dit lokale bibliotek.  
Vi har materialer om alle mulige emner – ikke kun om veje, broer og 
overgange.  
Du finder os i Brørup, Holsted, Rødding og Vejen, samt naturligvis i 
Bogbussen!  
For yderligere information om åbningstider m.m.: vejbib.dk 
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