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Øjvind anbefaler 
 

Jaroslav Hašek: Den gode Soldat Svejks Eventyr, 2018 (1930-
319). 843 s. 
 

En genudgivelse af et humanistisk hovedværk. 
Historierne om hundehandleren Svejks oplevelser i 
tiden op til og under 1. verdenskrig er garanteret at få 
dig til at le indtil du får tårer i øjnene af det. 
Fortalt som en lang samling af tossede møder med 
det krigsliderlige system, er bogen let at gå til og fra, 
ligesom hovedpersonen Svejk går til og fra 
krigsmaskineriets forskellige officielle instititioner. 
Forfatteren døde desværre undervejs, så bogen 
slutter brat, midt i en hundehandel. 

 
 

 
 

John Steinbeck : Rutebil på afveje 2018 (1947). 270 s. 

 
Et fængende beskrivelse fra Steinbecks sikre pen af et 
menneskeligt mikrokosmos. En rutebil skal fragte en 
mosaik af passagerer fra Nordcalifornien til Los Angeles. 
Personerne tager afsted med helt forskellige ambitioner 
og livsgrundlag, men undervejs tvinges de til at tage sig 
selv og deres medpassagerer op til overvejelse.  
 
 
 
 
 
 

 

John Steinbeck : Vredens druer, 1939. 513 s. 

 
Et mesterværk. Intet mindre. 
Den poetiske og stærke historie om en familie af 
Oklahoma-bønder der drives fra hus og hjem af 
støvstorme og banker. 
De kommer til Californien hvor mange tilrejsende 
arbejdere udbyttes af de griske godsejere, og hvor 
deres sans for godt og rigtigt må stå mange prøver. 
Skrevet med et stærkt moralsk kompas mellem linjerne, 
men også med Steinbecks uforlignelige (!) sans for det 
menneskelige. 
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Erich Maria Remarque : Tiden der fulgte 1964. 237 s. 

 
Den hemmelige 2’er til ”Intet nyt fra vestfronten”. 
Fortælleren, som er den samme som i første bog, 
fortsætter sin på én gang hårrejsende og gribende 
beretning fra 1. Verdenskrig. Nu vender soldaterne hjem 
til et laset Tyskland, hvor de på ingen måde betragtes 
som helte af den befolkning som ikke ved hvad deres 
sønner har oplevet i krigen. 
En stærk antikrigsroman der kommunikerer modløsheden 
og kammeratskabet, for ikke at nævne den 
posttraumatiske stress, på mesterlig vis. Hvis du kunne 
lide forgængere, vil du elske den.  
 

 
 

 
   
 

Hanne anbefaler 
 

Joachim Meyerhoff : Fortiden er ikke hvad den har været, 2018.  
325 s. 

 
 
Selvbiografisk roman fra Slesvig, skrevet med selvironi 
og kærlig overbærenhed. Joachim vokser op som 
yngste, særdeles temperamentsfulde søn af 
overlægen på et psykiatrisk hospital. Den ret 
excentriske familie, med far som det egenrådige 
centrum, har patienterne som nærmeste nabo 
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Helle Helle : de, 2018. 
 
 
Lolland i 1980'erne. Med en 16-årig piges blik 
fortælles om hverdagen på gymnasiet og hjemme i 
lejligheden sammen med moren. Om alt det de kan 
dele, men også om morens sygdom og det, der ikke 
findes ord for. 

 
 

 
 
 
 

 
Ludvig Holberg : Epistler, 2016-18. 5 bd.  
 

Refleksioner i brevform om 
alverdens emner og 

problemstillinger. 
I alt 542 essays som er 

udformet som breve.  
Intet emne er for småt, intet 

for stort; fra naturvidenskab 
og statskundskab til teater og 

musik og overvejelser om 
forholdet mellem tro og fornuft. 

 
 
 
Oprindeligt udgivet 1748-50. Epistlerne er en del af den nye 
samlede udgivelse af Holbergs hovedværker, hvor de latinske tekster er 
nyoversat til dansk og de danske tekster er gengivet i moderne retsskrivning;  
– stadig Holbergs ord, men uden vanskelige stavemåder. 

 
 Johnson, Plum : De efterlod os alt, 2018. 317 s. 

 
 
Da forfatteren og hendes søskende mister først deres 
far og senere deres mor arver de også deres hus. 
Forfatteren påtager sig opgaven med at rydde huset, 
som har 23 værelser! Det bliver et stort arbejde, men 
også en god proces. 
 
En vemodig, eftertænksom og opbyggelig historie 
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Niemi, Mikael : At koge bjørn, 2018. 423 s. 

 
Tiden er omkring 1850, stedet er Pajala i det aller-
nordligste Sverige. Her møder vi Lars Levi Læstadius, 
præst, vækkelsesprædikant og botaniker som sammen 
med en forhutlet same-dreng, Jussi forsøger at 
udforske nogle mord på unge piger. Det bliver snart en 
farlig sag som rører ved de dybe modsætningsforhold 
mellem samer og svenskere og mellem lokale beboere 
og øvrigheden. 
Sideløbende med opklaringshistorien skildres 
Læstadius dybe fascination af botanikkens verden, og 
hans tanker om kristendom og vækkelse. 
 
En anderledes både spændende og gribende 

efterforskningshistorie fra det nordligste Sverige. 
 
 

Diego Marani : Ny finsk grammatik, 2013. 200 s. 
 
  
En mand findes stærkt forslået og med omfattende 
hukommelsestab i Trieste i 1943. Noget tyder på at han 
er finne og han sendes derfor på rekonvalescens i 
Helsinki. Nu begynder en proces med at lære finsk og 
forsøge at huske noget. 
En barsk, søgende, til tider fortvivlende roman om 
identitet. 
En stor læseoplevelse! 

 
 
 

 
Leonora Christina Skov : Den der lever stille, 2018. 374 s. 

 
 
Forfatteren Leonora skriver efter sin mors død historien 
om sit liv med moderen og uden moderen, som aldrig 
ville acceptere at hendes datter er lesbisk. 
En stærk og velskrevet bog. 
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At gå – hvorfor, hvordan og hvad kan det føre med sig . . . . .  
 

61.31 Østerlund, Mona : Gå – få mere gang i din hverdag, 2018. 

183 s. 
En bog der hjælper dig op af stolen og i gang med at gå! 
Bogen er en guide til at få flere skridt ind i hverdagen, 
men også om glæden ved længere vandringer.  
Forfatteren har selv oplevet de mange fordele ved at gå 
på egen krop og øser desuden af diverse kilder om den 
daglige motion og om den gavnlige virkning af gang. 
Undervejs i bogen er personlige beretninger fra 
forskellige mennesker som har gang og gåture som en 
vigtig del af deres hverdag. 
Mona Østerlund er bosat i Kolding og  
freelancejournalist og forfatter.   
 

 

61.31 Anna Skyggebjerg : Gå tur - om glæden ved at sætte den 
ene fod foran den anden, 2018. 142 s. 

 
 
En gåtur tilbyder den, som går, kvaliteter, de fleste af os 
savner i hverdagen: Ro, nærvær, fordybelse, 
taknemmelighed og en pause, hvor vi glemmer os selv. 
Kort sagt er noget af det største i livet tilgængeligt 
gennem det allerenkleste: at gå en tur. 
 
En lille livsglad bog, som vækker lysten til at gå en tur 
og gøre det til en del af hverdagen. 
 
 
 

 

61.31  Bente Klarlund Pedersen : Gå-bogen : gå, så går det 
nok, 2018. 217 s. 

 
Forfatteren er professor, forfatter og overlæge og forsker 
i fysisk aktivitet og sundhed. I bogen beskriver hun først 
hvad der rent fysiologisk sker i kroppen, når man går. 
Gennem de næste kapitler formidler hun ny forskning 
om hvordan fysisk aktivitet kan forebygge og påvirke 
forskellige former for sygdomme fx. demens, depression, 
angst og stress, overvægt, diabetes, hjerte- og 
hjernesygdomme og kræft. Bogen afrundes med et 
forsvar for den unyttige gang. Sidst i flere af kapitlerne 
findes interviews med kendte personligheder om deres 

forhold til det at gå, fx Søren Ryge, Ritt Bjerregård og Jørgen Leth. 
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16.8  Frédéric Gros : Gå! : en filosofisk fodrejse, 2015. 200 s. 

 
Om vandring i filosofiens og litteraturens historie, og 
om hvordan det et tænke med fødderne har været en 
praksis fra antikkens græske filosoffer over Rousseau, 
Kant og Kierkegaard til Thoreau og Gandhi. 
Med kapitler som: Friheder, Langsomhed, Evigheder, 
Den kyniske gangart, Den melankolske omflakken, 
Tyngde, Gentagelse. 
 
 
 
 

 
 
Tomas Espedal : Gå eller kunsten at leve et vildt og poetisk liv, 
2007. 210 s. 
 

 
Espedal går rundt i Bergen og begiver sig på en rejse, 
går ud i verden, søger friheden, krydser broer og 
grænser, går i Rimbauds spor, går på druk, går i 
hundene, og på sine gåture fører han samtaler med 
filosoffer og tænkere. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

57.1 Thomas Laursen : Vild : naturen ind i køkkenet, 2017. 236 
s. 
 

Kunne du tænke dig at få lidt mere grønt fra naturen ind 
i din kost? Og blive udfordret på smag, gastronomi og 
sanser? Eller vil du gerne vide noget mere om, hvad 
der er spiseligt og hvor du kan finde det? Så deler en af 
landets mest erfarne ”samlere” her sin viden. 
Bogen er inddelt efter forskellige biotoper som for 
eksempel byen, skoven, grøften og stranden og 
gennemgår for hvert sted, hvad man skal holde øje 
med og have med hjem i kurven. 
En fantastisk bog, med gode tips og delikate opskrifter. 
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Flere fagbøger 
 
61.28  Peter Lund Madsen : Frihedens pris : en kort historie 
om menneskehjernen, 2018. 266 s. 

 
 
En fortælling om hjernens evolutionshistorie, og om 
hvilken betydning hjernens funktionsevne har for 
mentale ubalancer som stress, demens, angst, 
skizofreni mm. 
 
Peter Lund Madsen skriver med både faglig indsigt og 
meget personligt om vores avancerede hjerner, som 
kan næsten alt, men som også kan giver problemer. 
 
 

 

91.6 Michael Pye : Ved verdens ende : hvordan Nordsøens 
vikinger, handelsfolk og fromme mænd forandrede vores 

historie, 2018. 490 s. 
 
Michael Pyes synsvinkel er Nordsøen og de folkeslag 
som levede omkring den. Fra omkring år 700 og 1000 år 
frem følger bogen vikinger, frisere, angel-saksere, irere, 
franskmænd, hollændere, danskere, nordmænd, 
svenskere og de ideer, institutioner som opstod i 
samspillet mellem dem og i deres stater. 
 
 

 
 
 

63.62 Rosamund Young : Hvad køer ved om livet, 2018. 160 s. 
 
 
 
En ualmindelig og livsbekræftende, tankevækkende og 
underholdende bog om hvordan køerne på Kite’s Nest 
Farm i Worcehstershire lever og har det. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


