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En gammal kvinna sitter i sin favoritfåtölj vid fönstret. Det
är den sista vintermånaden år 1933 och ovanligt milt för årstiden. Regnet strilar ner, och kvinnan betraktar
apatiskt dropparnas spår på glasrutan. Hon är en förmögen kvinna, men pengar är det enda hon har. Resten
har livet för länge sedan berövat henne. Det är sommar och året är 1875. Frederikke Leuenbech är 21 år och
bor med sina föräldrar i ett av Köpenhamns mer välbeställda områden. Hon är en väluppfostrad ung kvinna
som lever ett överbeskyddat och stillsamt liv. Frederikke är – till hennes föräldrar stora förtjusning – förlovad

med Christian Holm, en ung konservativ präst. Christian ser Frederikke närmast som sin ägodel och det
kommande giftermålet känner hon sig närmast skräckslagen inför. Frederikkes stillsamma liv förändras den
dagen då hon möter den karismatiske förlossningsläkaren Frederik Faber. Han är en ivrig social reformator
och Christians totala motsats med sitt charmerande sätt och fritänkande sinne. Trollbunden dras Frederikke
med i Frederiks och dennes syster Amalies bekantskapskrets av intellektuella – J.P. Jacobsen, P.S. Krøyer,
Herman Bang och inte minst Georg Brandes. Mots sina föräldrars vilja bryter Frederikke sin förlovning.

Äktenskapet med Frederik skänker Frederikke frihet, stimulerande samvaro och ekonomiskt oberoende. Deras
liv tillsammans fylls av middagar, härliga dagar vid sommarhuset och många nya spännande vänner. Utåt sett
är de ett lyckligt par, men bakom fasaden döljer sig hemligheter och förbjudna känslor. Frederikke tvingas
göra ett val, vilket får avgörande konsekvenser för hennes omgivning – och inte minst för henne själv. Den
stängda boken är en imponerande romandebut som blivit en mycket stor framgång i Danmark och tryckts i

stora upplagor. Den har tilldelats ”De gyldne laubær”, det danska bokhandlarepriset, samt Berlingske Tidenes
och de danska bibliotekariernas läsarpris. Den stängda boken har ett mångskiftande persongalleri och tecknar
ett spännande och färgstarkt porträtt av en tid fylld av idealism och dubbelmoral. Det handlar om oförlöst
kärlek och hat, om sorg och glädje. Men först och främst är det en historia om att mäkta med livet. Jette A.
Kaarsbøl, född 1961 i Danmark, har under många år arbetat som lärare. Hon har skrivit sedan tolvårsåldern
och trodde länge att hon skulle bli en ung debutant. Men småbarn och yrkesliv kom emellan. Framgången
med Den stängda boken har gett henne ekonomisk möjlighet att skriva på heltid. Jette A. Kaarsbøl bor i

Hillerød tillsammans med man och två barn.














En gammal kvinna sitter i sin favoritfåtölj vid fönstret. Det är den
sista vintermånaden år 1933 och ovanligt milt för årstiden. Regnet

strilar ner, och kvinnan betraktar apatiskt dropparnas spår på
glasrutan. Hon är en förmögen kvinna, men pengar är det enda hon
har. Resten har livet för länge sedan berövat henne. Det är sommar
och året är 1875. Frederikke Leuenbech är 21 år och bor med sina
föräldrar i ett av Köpenhamns mer välbeställda områden. Hon är en
väluppfostrad ung kvinna som lever ett överbeskyddat och stillsamt
liv. Frederikke är – till hennes föräldrar stora förtjusning – förlovad

med Christian Holm, en ung konservativ präst. Christian ser
Frederikke närmast som sin ägodel och det kommande giftermålet
känner hon sig närmast skräckslagen inför. Frederikkes stillsamma

liv förändras den dagen då hon möter den karismatiske
förlossningsläkaren Frederik Faber. Han är en ivrig social reformator

och Christians totala motsats med sitt charmerande sätt och
fritänkande sinne. Trollbunden dras Frederikke med i Frederiks och
dennes syster Amalies bekantskapskrets av intellektuella – J.P.

Jacobsen, P.S. Krøyer, Herman Bang och inte minst Georg Brandes.
Mots sina föräldrars vilja bryter Frederikke sin förlovning.

Äktenskapet med Frederik skänker Frederikke frihet, stimulerande
samvaro och ekonomiskt oberoende. Deras liv tillsammans fylls av
middagar, härliga dagar vid sommarhuset och många nya spännande
vänner. Utåt sett är de ett lyckligt par, men bakom fasaden döljer sig



hemligheter och förbjudna känslor. Frederikke tvingas göra ett val,
vilket får avgörande konsekvenser för hennes omgivning – och inte

minst för henne själv. Den stängda boken är en imponerande
romandebut som blivit en mycket stor framgång i Danmark och
tryckts i stora upplagor. Den har tilldelats ”De gyldne laubær”, det
danska bokhandlarepriset, samt Berlingske Tidenes och de danska
bibliotekariernas läsarpris. Den stängda boken har ett mångskiftande
persongalleri och tecknar ett spännande och färgstarkt porträtt av en
tid fylld av idealism och dubbelmoral. Det handlar om oförlöst

kärlek och hat, om sorg och glädje. Men först och främst är det en
historia om att mäkta med livet. Jette A. Kaarsbøl, född 1961 i
Danmark, har under många år arbetat som lärare. Hon har skrivit
sedan tolvårsåldern och trodde länge att hon skulle bli en ung

debutant. Men småbarn och yrkesliv kom emellan. Framgången med
Den stängda boken har gett henne ekonomisk möjlighet att skriva på
heltid. Jette A. Kaarsbøl bor i Hillerød tillsammans med man och två

barn.
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