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Fire skuespillere fra den populære TV 2-serie ‘Badehotellet’ fortæller om, hvilke bøger de har på natbordet
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Hvad læser dem 
fra Badehotellet?

Mads Wille
Grev Ditmar

»Jeg hjemmepasser i øjeblikket min toårige 
dreng, så den bog, jeg læser lige nu, er en, jeg 
læser for ham. Det er en gammel, japansk 
bog fra 1978 af Gyo Fujikawa, som hedder 
Min allerbedste billedbog. Bogen er både i 
tekst og billeder meget positiv og handler 
om, hvad man kan lave som barn, for ek-
sempel når det regner. Jeg bliver selv lidt in-
spireret af dens positive tænkning.« 

»Jeg glæder mig til at læse Karl Ove Knaus-
gårds nye roman, Morgenstjernen, som jeg 
fik til jul. For nogle år siden fik jeg hjernery-
stelse og måtte hverken læse eller se noget, 
så jeg lå og hørte Knausgårds Min kamp. Jeg 
kom igennem hele kampen, og det var en 
superfed oplevelse. Jeg havde hørt meget 
godt om serien inden, og nogle gange kan 
man godt gå lidt kontra, når alle siger, det er 
godt, men jeg kunne slet ikke holde op igen, 
da jeg først begyndte at lytte. Så nu glæder 
jeg mig til at læse noget fiktion af ham, for 
han skriver så rystende godt.« 

Ulla Vejby
Stuepigen Edith

»Jeg er i gang med at genlæse Haruki Mura-
kamis Trækopfuglens krønike. Jeg kom i gang 
med at læse Murakami, da jeg for ti år siden 
var på en rejse til Japan. Det var en fanta-
stisk oplevelse at læse en historie, der fore-
gik i Tokyo, samtidig med at jeg oplevede 
Japan i virkeligheden. Siden har jeg læst alt, 
han har skrevet. Alt. Trækopfuglens krønike 
er hans hovedværk, men det har ikke været 
min favorit. Jeg holder meget mere af 1Q84 
og Kafka på stranden, men nu har jeg beslut-
tet at give den en chance til – og den er me-
get bedre anden gang. Jeg læser rigtig meget 
under corona. Det er mit lille pusterum og 
en gave, jeg giver mig selv hver dag.« 

»Jeg glæder mig meget til at læse Leonora 
Christina Skovs nye bog Hvis vi ikke taler 
om det. Det er en fortsættelse til hendes Den 
der lever stille, som jeg elskede. Den var så 
velskrevet og gribende. Jeg måtte hele tiden 
ind og åbne bogen og læse, hvordan det nu 
gik Christina.«

Merete Mærkedahl
Stuepigen Otilia

»Lige nu er det, jeg læser mest, faktisk fag-
bøger som Politikens store havebog, Jane 
Schuls Hvilken plante hvor og magasinet 
Haven. Min kæreste og jeg er nemlig helt 
nye husejere og vil gerne vide en masse om, 
hvordan vi gør haven givende og rar for 
både mennesker og dyr. Vores forårsprojekt 
er at anlægge højbede og en nyttehave og 
at så blomster, som insekterne kan mæske 
sig i.«

»Jeg glæder mig til at læse Tom Buk-Swien-
tys Løvinden om Karen Blixen og At tænke 
– hurtigt og langsomt af Daniel Kahneman. 
Dem håber jeg på at kunne nyde fra en 
havestol i solen til foråret. Jeg elsker vi-
denskabsbøger, hvor jeg bliver klogere på 
mennesket. Og så er jeg fascineret af Karen 
Blixen og vil gerne læse en bog om hende, 
inden jeg skal se den nye film Pagten med 
min gode kollega Birthe Neumann i hoved-
rollen som Karen Blixen.«

Q & A

Hvilken bog har du liggende på natbordet lige nu?

Hvilke bøger glæder du dig til at læse?

Jens Jacob Tychsen
Edward Weyse

»Tilbage fra i morgen af Dr. George G. Ritch-
ie. Han er en anerkendt læge og psykiater, 
som fortæller om livet efter døden og den 
rejse, han selv har været på, da han lå på 
operationsbordet og var erklæret død i 
mange minutter. En klog, rørende og tanke-
vækkende bog om et af livets store spørgs-
mål. Jeg fik lyst til at læse den igen efter 
sygdom og død i familien, hvilket har fået 
mig til at tænke over min egen alder i et nyt 
perspektiv.«

»Jeg glæder mig til at genlæse Parfumen af 
Patrick Süskind. Det har været en af mine 
største og mærkeligste bogoplevelser, hvor 
man bliver lukket ind i et psykopatisk sind 
og den største skønhed af dufte. Det er så 
godt og præcist beskrevet, at bogen faktisk 
kommer til at dufte af det, som den beskri-
ver – det er meget mærkeligt. Jeg overvejer 
at lave den som en teatermonolog, og derfor 
vil jeg prøve at arbejde med den på en ny 
måde og se, om det kan lade sig gøre.« 


