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USA – kampen om magten
fra Washington til Trump
af Niels Bjerre-Poulsen
2019

af Hillary Rodham Clinton

Lektor ved Center for Amerikanske Studier ved
SDU og ofte benyttet TV-kommentator har samlet
og udgivet en række tidligere bidrag til tidsskriftet
Ræson i denne lille, letlæste bog. Skønt titlen indikerer, at bogen dækker hele den amerikanske politiske historie, fokuseres i langt overvejende grad
på valget af og omstændighederne bag valget af
Trump.

2018

(32.2863)

Hvad skete der?
Til stor overraskelse, ikke mindst for sig selv, tabte
Hillary Clinton kampen om præsidentposten i 2016.
Hun beskriver her, hvordan det var at kæmpe mod
en modstander, der havde en helt anderledes tilgang til den politiske debat end den, hun kendte efter en menneskealder med politik. Men hun reflekterer samtidig over egne fejl undervejs i forløbet.
(32.2383)

Nej er ikke nok
af Naomi Klein
2017

Venstrefløjsikonet, den canadiske forfatter Naomi
Klein, har i årtier skrevet og advaret imod højrepopulismen. I præsident Trump og hans effektive
brug af sociale medier ser hun samlet alle de værste sider af det, hun protesterer imod. Naomi Klein
forsøger i denne sin fjerde bog at anvise veje til en
bedre fremtid.
(32.2863)

USA’s valgsystem
Den 2. amerikanske borgerkrig
af Vivian Jordansen og Kristian Mouritzen
2018

Amerikanske tænkere
- 14 intellektuelle der ændrede USA
af Astrid N. Andersen og Christian O. Christiansen
(red.)

Erfarent dansk korrespondentpar beskriver fra
flere vinkler, hvordan USA er splittet i kampen om
de sande amerikanske værdier. ”Eliten” mod ”folket”. Traditionelle familieværdier over for seksuelle
minoriteters krav om ligestilling. Det altid aktuelle
spørgsmål om race. USA’s rolle i verden. Religion
mod sekularisme. Fronterne er trukket op.
(32.2863)

(32.2863)

2016

The winner takes it all. En letlæst indføring i det
amerikanske valgsystem, der adskiller sig fundamentalt fra det, vi kender i de nordiske lande, hvor
de enkelte partiers samlede stemmetal afgør, hvor
mange politikere, der bliver valgt. I USA er det kandidat mod kandidat i distriktet, og taberen får intet.
Bogen er målrettet større børn.
(32.2863)

Præsidentens mand
af Theodore C. Sorensen

2016

Amerikansk kultur fylder meget i vores samfundsbillede. To danske idéhistorikere præsenterer i
samråd med amerikanske fagfæller 14 mennesker,
som har haft stor indflydelse på samfundsudviklingen i USA. De enkelte kapitler er skrevet af danske
fagfolk med god indsigt i amerikanske samfundsforhold.

af Anne Mørk

2010

Find alle e-bøgerne
på e-reolen

Valget af John F. Kennedy til præsident i 1960 indvarslede en ny tid i amerikansk politik fuld af optimisme. Men hans virke stoppede tidligt, da han faldt
for en snigskyttes dræbende skud i Dallas november 1963. Ted Sorensen med dansk afstamning var
som præsidentens taleskriver en af Kennedys nærmeste medarbejdere i tiden i Det Hvide Hus.
(32.2863)

USA’s historie
af Erling Bjøl og Niels Bjerre Poulsen
2018

Catch and kill
af Ronan Farrow
2020

Forfatteren, der er søn af skuespillerne Mia Farrow
og Woody Allen, modtog The Pulitzer Prize, USA’s
mest prestigefyldte journalistpris, for sin afdækning
af Hollywood-mogulen Harvey Weinsteins seksuelle udnyttelse af kvinder i filmbranchen. Her beskriver Farrow de udfordringer, han måtte overvinde
under afsløringerne, der var med til at kickstarte
#MeToo-bevægelsen.
(34.38)

Politologen Erling Bjøl har blandt meget andet skrevet dette danske standardværk om USA’s historie.
Det er jævnligt blevet opdateret, og i den seneste
udgave beskriver Bjøl tiden til og med George W.
Bush, mens amerikakenderen Niels Bjerre-Poulsen
skriver om Barack Obamas regeringstid og runder
af med et portræt af Trump.
(98.63)

USA – politik, økonomi, samfund
af Peter Nedergaard
2019

Professor i statskundskab ved Københavns Universitet giver en grundig introduktion til det amerikanske samfund. I bogen uddybes en række temaer,
bl.a. Obamas sundhedsreform, Roosevelts New
Deal, der bragte USA gennem 30ernes kriseår, og
borgerrettighedsbevægelsen med Martin Luther
King som bannerfører.

USA – folkets historie
af Howard Zinn
2019

Howard Zinn (1922-2010) voksede op i et jødisk
arbejdermiljø i Brooklyn, blev skibsværftsarbejder
og deltog i Anden Verdenskrig. Efter krigen tog han
en ph.d. i historie og blev siden professor i politologi i Boston. Hans historiesyn er præget af hans
opvækst, og i sit store værk giver han de mindrebemidlede amerikanere en stemme.
(98.63)

(98.63)

USA - en rejse
Enorm!

Præsidenter – fra Washington til Trump

af G. B. Trudeau

af Philip Christian Ulrich og Rasmus Dahlberg

2017

2020

(83.8)

(98.63)

Den canadiske satiretegner G. B. Trudeau tilbød
i årene 1973-2017 Informations læsere et dagligt
grin med striberne om Mike Doonesbury og de
mildest talt særprægede skikkelser, der optrådte i
serien. En af de mere inferiøre personer var Donald
Trump, som Trudeau gennem 30 år med mellemrum lod gæste Doonesburys univers.

William Henry Harrison sad i Det Hvide Hus i 31
forårsdage i 1841, inden han bukkede under for en
kraftig forkølelse. Hundrede år senere var Frank
Delano Roosevelt i gang med sin tredje præsidentperiode. Han nåede 4222 dage på posten, inden
også han døde i embedet. To danske historikere
portrætterer 44 amerikanske præsidenter.

af Geert Mak
2013

Forfatteren John Steinbeck tog i efteråret 1960 på
et road trip i selskab med sin hund, Charley. Rejsen resulterede i ”På rejse med Charley”. Et halvt
århundrede senere drager den hollandske journalist og historiker Geert Mak i Steinbecks hjulspor.
Siden har den danske forfatter og journalist Leif
Davidsen gjort Mak kunststykket efter og udsendte
i 2014 ”Steinbecks spøgelse”.
(98.636)

Amerika, hvor er du?
af David Trads
2020

Sprækker

Find alle lydbøgerne
på e-reolen

Forfatteren har besøgt USA flittigt gennem de seneste 35 år – først som udvekslingsstudent, siden
som organisationsmenneske og aviskorrespondent. Han beskriver her den forandring, landet har
gennemgået gennem de seneste år, og redegør for
den samfundsudvikling, der medførte, at outsideren Trump kunne vinde valget i 2016.
(98.637)

af Torsten Jansen
2020

Det traditionelt gode forhold mellem Danmark og
USA er blevet en kende anstrengt under Trumps
præsidentperiode. Såvel NATOs som Grønlands
fremtid deler vandene. Fem tidligere danske statsministre og syv udenrigsministre har bidraget til bogen, som den tidligere DR-korrespondent og siden
presseattache i Washington står bag.

Rufus Gifford i Trumps Amerika
af Marcus Rubin og Peter Christensen
2018

(98.637)

Det sorte USA
af Jørn Brøndal
2016

Obama - håbets præsident
af Anders Agner Pedersen (red.)
2019

Om sundhedsreformen ”Obamacare”. Der var skyhøje forventninger til Barack Obama, da han i 2008
slog sin republikanske modkandidat, John McCain,
i kampen om præsidentposten. Men hvor mange
af sine løfter kunne Obama indfri i løbet af otte år
i Det Hvide Hus? Danske politikere og mediefolk
giver deres bud på resultaterne af Obamas præsidentperiode.
(98.637)

Med Barack Obamas sejr ved præsidentvalget
i 2008 blev et 220 år hvidt privilegium brudt. Det
sorte USAs lange og slidsomme vandring mod landets højeste poster beskrives grundigt og letlæst i
denne bog. Undervejs portrætterer forfatteren, der
er lektor i amerikansk historie ved SDU, en lang
række sorte aktivister.
(98.639)

Helvede og andre destinationer
af Madeleine Albright
2020

Præsident Clinton udnævnte Madeleine Albright til
USA’s første kvindelige udenrigsminister, der her ser
tilbage på et dramatisk livsforløb. To gange måtte
hendes familie flygte fra nazismen, inden den fandt
et blivende fristed i USA. Erindringerne rummer også
en advarsel til især ungdommen om at være årvågen
og bekæmpe antidemokratiske tendenser
(99.4 Albright, Madeleine)

Barack Obamas ambassadør i København blev under sit ophold meget begejstret for måden, hvorpå
det danske folkestyre er indrettet. Tilbage i USA
oplevede han en stærkt splittet nation, og han forsøgte – forgæves – med baggrund i sine danske
erfaringer at blive valgt til Kongressen i sin hjemstat, Massachusetts.
(99.4 Gifford, Rufus)

Steve Jobs
– en biografi om manden bag Apple
af Walter Isaacson
2012

Som medstifter af og mangeårig øverste chef for
Apple-koncernen var Steve Jobs en af hovedmændene bag den digitale revolution, der bl.a. resulterede i Mac-universet, iPods og iPhones. 19 dage
efter Jobs død udkom denne brutalt ærlige biografi,
skrevet af en tidligere CNN-topchef, der undervejs
interviewede familiemedlemmer, ansatte, venner
og fjender.
(99.4 Jobs, Steve)

I offentlighedens tjeneste
af Edward Snowden
2019

Arven fra min far

Snowden lækkede i 2013 oplysninger om efterretningstjenesten NSA’s verdensomspændende
masseovervågning til medierne. Toppolitikere fra
venligtsindede lande var blandt de udspionerede.
Inden skandalen brød løs, havde Snowden forladt
USA. Via Hong Kong rejse han til Moskva, hvor han
nu opholder sig på syvende år.
(99.4 Snowden, Edward)

En fair chance

af Barack Obama

af Elizabeth Warren

2013

2020

Tilbage i 1995 var Barack Obama en ung, nygift
Chicago-jurist med politiske ambitioner. Han skrev
da sine tidlige erindringer som søn af en hvid mor
og en kenyansk far, som forlod familien, da Obama
var to år gammel. Året efter lykkedes det Obama at
sikre sig en plads i delstaten Illinois’ senat – første
skridt på vejen mod Det Hvide Hus.

Den højt profilerede senator fra den liberale østkyststat Massachusetts var længe med forrest
i kapløbet om nomineringen til posten som Demokraternes præsidentkandidat, men opgav undervejs. Med undertitlen ”Min kamp for Amerikas
middelklasse” beretter Warren om sin egen historie
og sit forsvar for den jævne amerikaners vilkår og
rettigheder.

(99.4 Obama, Barack)

Trump bag facaden

(99.4 Warren, Elisabeth)

af Michael Kranish og Mark Fisher
2019

Min historie
af Michelle Obama
2018

Efter årene i Det Hvide Hus udgav Michelle Obama
sine storsælgende erindringer, der beretter om en
opvækst under sparsomme, men trygge forhold i
Chicago, studier på højtprofilerede universiteter
med efterfølgende karriere som jurist, ægteskabet
med en ung, stræbsom Barack Obama og tiden
som USA’s første sorte førstedame.
(99.4 Obama, Michelle)

Donald Trumps liv endevendes i denne bog, der er
resultatet af en omfattende research, foretaget af
en snes medarbejdere på den liberale hovedstadsavis Washington Post. Siden valget i 2016 er der
udgivet en række bøger om Trump, skrevet af bl. a.
Lars Trier Mogensen (Den store joker), David Cay
Johnston og Michael D’Antonio.
(99.4 Trump, Donald J)

Amerika på krykker
af Donald J. Trump
2016

Præcis et år før præsidentvalget i 2016 udgav
Donald Trump denne bog, der på originalsproget
hedder ”Make America Great Again”, som blev
Trumps gennemgående slogan. I bogen, akkurat
som under den følgende valgkamp, retter Trump
især skytset imod politikerne og det politiske miljø
i Washington.
(99.4 Trump, Donald J.)

Se også
Amerikansk litteratur 1945-2015
Lars Ole Sauerberg
2017

En solid indføring i amerikansk litteratur fra
Ernest Hemingway til Joyce Carol Oates
med spændende informationer om stjerneforfattere og mindre kendte skabere af
romaner, krimier, lyrik og drama. Bogen er
spækket med inspiration til underholdende
læsning. Forfatteren er professor i engelsksproget litteratur ved Syddansk Universitet.
(81.83)

Aktuel skønlitteratur

The hate u give
af Angie Thomas
2017
#BlackLivesMatter

Forberedelse til næste liv

Fortælleren, teenageren Starr, bor i et fattigt, overvejende sort kvarter og går i en skole med børn af
fortrinsvis hvide velhavere. Hun er eneste vidne, da
en hvid politibetjent skyder og dræber hendes ubevæbnede barndomsven, Khalil, og må nu træffe et
valg, da hun efterfølgende presses af begge mijøer.

af Atticus Lish

Bag facaden
af Alafair Burke
2019
Psykologisk thriller

I den mondæne New York-forstad East Hampton
møder Angela den smukke og charmerende Jason Powell. Året efter er de gift. Men fundamentet ryster, da Jasons praktikant anklager ham for
krænkelser og voldtægt. Og snart kan heller ikke
Angelas egne, mørke hemmeligheder holdes skjult.

2016
Kærlighed

Zou Lei er en illegal kinesisk indvandrer, som kæmper for at overleve med usle beskæftigelser i New
Yorks underjordiske økonomi. Hun møder og får
sympati for krigsveteranen Brad Skinner, som også
må tage sine kampe med ubehandlede traumer
efter sin deltagelse i Irak-krigen. De forsøger at opbygge et liv sammen.

Syng, levende og døde, syng
af Jesmyn Ward
2018
Race

Især blandt de fattige sorte i Sydstaterne er racisme en brutal del af hverdagen. Stofmisbrugeren
Leonie bor hos sine forældre ved Mississippis sydkyst med to børn, som hun tager med i bilen på vej
til et fængsel for at hente børnenes far. Undervejs
byder turen på en række udfordringer, men giver
også fornyet håb for fremtiden.

Min mørke Vanessa
Florida
af Lauren Groff
2019
Noveller

Elleve beretninger fra solskinsstaten Floridas skyggesider. Om en desperat kvinde fanget i moderskabets kvælende hverdag. Om en ensom dreng i et
hus med slanger. Om et par piger alene på en øde
ø. Fortællinger om sorg, ondskab, ensomhed, familie og rendyrket raseri.

af Kate Elizabeth Russell
2020
Lolita i en #MeToo-tid

Vanessa Wye er en 15-årig, ensom kostskoleelev,
som forelsker sig i sin 42-årige engelsklærer. Forholdet udvikler sig til en seksuel besættelse, som
kaster en mørk skygge over Vanessas videre livsforløb. Bogen springer frem og tilbage i tid frem
mod 2017, da #MeToo-bevægelsen tager fart.
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