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Loe, Erlend 
Doppler, 2014. - 175 sider
Doppler, som er en velfungerende borger, beslutter pludselig, at han må 
finde sig selv, opgiver job og ægteskab og flytter ud i skoven 
omkring Oslo for at finde sig selv, i selskab med en elgkalv og i pagt 
med naturen, mens han tænker over udviklingen i samfundet og hans 
eget ægteskab.

” En sjov og underfundig kritik af det moderne menneske og det sam-
fund vi lever i. Erland Loe skriver troværdigt selvom handlingen i bogen 
er lidt langt ude.” 
    - Søren Helms Hartvigsen

Aakeson, Kim Fupz 
Kommando Villavej, 2006. - 225 sider
Ulrik, Mik og Skipper finder efter personlige kriser sammen i en protest 
mod det materialistiske samfund: de ridser biler og får startet en 
bevægelse, der næsten udvikler sig til landsdækkende borgerkrig.  
 
” Kim Fupz Aakeson har skrevet en god roman om 3 mænds nedtur, og 
hvordan de får udtrykt deres vrede i opgøret mod samfundet.
Hannah: En fin debutroman af Hanne Højgaard Viemose, om back-
packeren Hannahs oplevelser og udfordringer i den australske outback, 
imens hun finder sig selv som menneske.” 
 
    - Søren Helms Hartvigsen 
 
Viemose, Hanne Højgaard
Hannah, 2011. - 182 sider 
Hannah tager til Australien som backpacker og oplever her en hård livs-
stil fyldt med dårlige jobs, nul penge, alkohol, vold og sex. Men Hannah 
oplever også en personlig udvikling i tiden som backpacker. 
 
” En fin debutroman af Hanne Højgaard Viemose, om backpackeren 
Hannahs oplevelser og udfordringer i den australske outback, imens 
hun finder sig selv som menneske.” 
 
    - Søren Helms Hartvigsen 

 
Strayed, Cheryl
Wild: en fortælling om at fare vild og finde sig selv igen, 2016. - 356 
sider  
En selvbiografisk beretning om den unge kvinde (f. 1968), der beslutter 
sig for en 100 dages vandretur på den 1800 km lange Stillehavs-
rute efter at hun nåede bunden pga. morens død, skilsmisse, misbrug 
m.m. En udviklingsrejse med beskrivelser af naturen samt møder med 
mennesker.  
 
”Både en skildring af en pilgrimsvandring, men lige så meget en skil-
dring af en ung kvindes sorg over tabet af hendes mor, og hvordan hun 
på vandringen bearbejder sorgen. Jeg var meget grebet.” 
 
     - Line Frømann Ehlers

The revenant
Film, 2016. - 2 t., 30 min 
Nordamerika i 1820erne. En gruppe pelsjægere angribes af en 
indianerstamme. Under flugten bliver stifinderen Hugh Glass hårdt såret 
af en bjørn, og han efterlades i vildmarken. Mod alle odds overlever 
Glass og nu begynder den barske rejse tilbage for at få hævn over ham 
der efterlod ham.  
 
” Virkelig barsk, men gribende historie om livet som pelsjæger i 
1820’erne. Nogle scener er ikke for sarte sjæle, men jeg sad på kanten 
af sofaen under det meste af filmen.”

     - Line Frømann Ehlers
 
     
     

                               

 



Hickam, Homer H.
Med Albert på bagsædet: en næsten sand historie om en mand, hans 
kone og hendes alligator, 2016. - 383 sider  
Humoristisk familieepos. Et ungt ægtepar rejser på tværs af USA med 
en alligator på bagsædet og opdager undervejs en del om sig selv og 
hinanden? 
 
” Den minder mig om fx ”Den hundredårige der kravlede ud ad vinduet 
og forsvandt”. Humoristisk, langt ude og en bog, hvor jeg ofte sad og 
fnisede højlydt.” 
     - Line Frømann Ehlers 

Foss, Kristian Bang
Døden kører Audi, 2015. - 229 sider 
Asger mister alt og må tage et job som handicaphjælper hos den 
kronisk syge og hashrygende Waldemar. Waldemar overtaler Asger 
til at tage med ham til Marokko så han kan blive kureret for alle sine 
lidelser, men turen går ikke helt som planlagt. 
 
” Et roadtrip ned gennem Europa af de mere specielle - med verdens 
sygeste menneske og hans umulige handicaphjælper. En finurlig 
blanding af sygdom, håbløshed, håb og venskab. Jeg har både grint og 
grædt i selskab med Waldemar og Asger.”

     - Karen Smith-Andersen
Njor, Maise
Der var engang en mand, 2012. - 232 sider 
Den 42-årige reklamemand Carsten forlader kone og børn og kører 
mod Afrika for at finde sig selv. Han får følgeskab af flere mænd i krise, 
der opfatter ham som deres åndelige leder - meget mod Carstens vilje. 
Nu må han hjælpe dem samtidig med, at han skal finde ud af, hvad han 
vil med sit liv. 
 
” En mand på flugt fra sin kone og sit lidt for perfekte liv med et mål for 
øje; at komme til Afrika og svine sin pænt polerede Range Rover til. Un-
dervejs slutter andre kriseramte mænd sig til. Sjov og skør fortælling.”

     - Karen Smith-Andersen  

Birkmann, Annette
Rejsen til mig: om at finde friheden i tilværelsens ubekvemme 
realiteter, 2016. - 214 sider 
Forfatterens (f. 1974) eksistentielle udviklingshistorie om at sige farvel 
til karrieren til fordel for at køre på motorcykel i Argentina. 
 
” Den tankevækkende historie om den 31-årige advokat, der siger far-
vel til alt det trygge hjemme i Danmark for at finde frihed og glæde på 
sin motorcykel gennem Sydamerika. Men hun finder så meget andet. 
En bog, der giver stof til eftertanke og refleksion.” 
 
     - Karen Smith-Andersen 
 
 
 
 
 
 
 

 

                               

 


