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Fortællekataloget er en del af projekt Øhavstogt, der er et samarbejde mellem SvendborgEvent og 
Svendborg Museum� Projektet er støttet af LAG SØM og har som mål at booste den historiske turisme i 
Det sydfynske Øhav�

Fortællekataloget er udarbejdet til en kursusdag i øhavets historie og indeholder en kort indføring i  væ-
sentlige sider af øhavets historie� Kataloget starter med et overblik over øhavets geologi og forhistorie 
med bidrag fra Arkæologi Sydfyn� Derefter kan du dykke dybere ned i temaer om øhavets forbindelser, 
landbrug, og hvordan de små samfund fungerede på både godt og ondt� Derudover har kataloget et af-
snit – Øhavsfacts – hvor udvalgte fakta og fortællinger på øerne præsenteres�

Øhavets historie kalder egentlig på en hel bog� Derfor peger litteraturlisten videre til gode bøger, du med 
fordel kan dykke ned i, hvis du savner mere læsestof�

Der er rig mulighed for unikke historiske oplevelser i øhavet� Derfor indeholder kataloget til sidst en ræk-
ke forslag til historiske destinationer og kontaktoplysninger på øguider og museer, du kan besøge i øha-
vet�

God læselyst�

Med venlig hilsen 
Nils Valdersdorf Jensen 
Museumsinspektør, Svendborg Museum 

Indledning
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Heller ikke den mandlige 
ungdom gav ham meget 
håb� ”Det er den sæd-
vanlige Type: Sixpen-
cen i Nakken, Cigaret-
ten dovent hængende i 
Mundkrogen og en 

Haardusk ned over det 
ene Øje� Hankjønnet moderniseres tilsyneladende 
hurtigst herude”�

Stik imod Friis’ for-
ventning var øerne 
moderne� Hvis man 
eksempelvis ser 
på, hvornår øerne 
har fået forsam-
lingshuse og an-
delsmejerier, er de 
med i front� På an-
dre punkter har de 
været bagud� Da 
småøerne kom un-
der Svendborg, fik 
Skarø asfalt og lys� 
Det var i 1964� 

Birkholm er sta-
dig uden asfalt�

I dag bliver øerne stadig set som autenti-
ske tilflugtssteder. Øen er et yndet mo-

tiv for forfattere, sangere og filmin-
struktører� Robinson ekspeditio-

nen, Cast Away og Moores ”Uto-
pia” har til fælles med Rasmus 
Seebachs sang ”Øde ø?”, at 
de bruger øens isolation og 
afgrænsethed som platform� 

Øen er ofte skildret som et 
symbol på isolationens be-
tydning for mennesket – 
hvilket er lidt morsomt, når 
øerne slet ikke har været så 
isolerede, som vi gør dem til�

Der er i det hele taget mange 
myter om øerne� Er øerne ren 

idyl? Er de tidslommer? Er øbo-
erne mere anarkistiske end folk på 

fastlandet?

Læs videre i fortællekataloget og find 
svarene�

”Ølivet er 
ikke en illusion, så 
havde jeg opdaget 

det.”

Skarøbo, 2015.

”Det 
turisterne ser, er 
ikke rigtigt. Vi har 

meget travlt.” 

Skarøbo, 2015

”Horisonten er nok det 
vigtigste, de har herude, 

den vibrerende synsnerve i 
en drøm, selvom de knap 
nok lægger mærke til den 
og heller ikke gør noget 

forsøg på at sætte ord på 
den. Det finder ingen på at 
gøre, før landet bliver så 

rigt, at den (horisonten) er i 
færd med at forsvinde”. 

Roy Jacobsen, De usynlige

Billedet af øerne

Øerne er de sidste ca� 150 år blevet betragtet 
som oprindelige samfund, uforurenede af moder-
nitet og det jagende byliv� 

Den danske forfatter Achton Friis mente, at øerne 
var noget af det tætteste, man kunne komme på 
oprindelig danskhed, og at øboerne havde beva-
ret ældre racetræk� To af de unge damer Achton 
Friis udså sig som særligt danske øtyper på Lyø, 
viste sig uheldigvis at være turister� 

Mange er ankommet til øer-
ne i forventning om at mø-
de  uforandrethed� Achton 
Friis blev slemt skuffet i 
1921, da han ankom til 
Drejø og kunne høre ”Ne-
gerstep, arrangeret for 
Klavér og fir-hændig 

Orangutang”�

Daniel Zimakoff

R.L. STEVENSONS

SKATTEØEN

GYLDENDALS
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EN GAMMEL PIRAT indlogerer sig på Jims forældres 

kro. Piraten viser sig at gemme på et skattekort, og da 

hans tidligere skibskammerater angriber kroen for at 

få fingre i det, lykkes det Jim at slippe væk med kor-

tet. Nu begynder den vilde skattejagt, men desværre 

er Jim og hans venner ikke de eneste, der vil have fat 

i den forsvundne skat.

GYLDENDALS UDØDELIGE  er de helt store klassikere – opdateret med 

kærlighed og respekt af anerkendte danske børnebogsforfattere. 
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rosinante

Daniel Defoe RoBinSon CRUSoe

Daniel Defoe (1660-1731), forretningsmand, journalist 

og forfatter. Defoe var politisk aktiv og deltog i et oprør 

mod Jakob II, der sendte ham i eksil i tre år. Han udgav 

satiriske pamfletter og var en kompromisløs journalist, 

hvilket på et tidspunkt betød en tur i gabestokken og en 

forvaringsdom. Da han blev løsladt, startede han 

tidsskriftet The Review med nyheder fra udlandet, poli-

tiske kommentarer og læserbrevkasse. Defoe var en flit-

tig skribent og udover Robinson Crusoe, der udkom i 1719 

(da. 1744) og blev en verdenssucces, er hans kendteste 

romaner Moll Flanders (1721) og Roxana (1724).

” Af denne bog kan man lære alt, hvad man kan lære  

af bøger.” – Jean-Jacques Rousseau

Daniel  
Defoe 
RoBinSon 
CRUSoe 

Robinson Crusoe, sømand fra York.

Hans liv og højst forbavsende eventyr. Han levede i 28 år helt alene 

på en ubeboet ø ved Amerikas kyst ikke langt fra mundingen af den 

store flod Orinoco. Hertil kom han som den eneste overlevende 

fra et skibsbrud. Med beretningen om, hvordan han omsider på 

lige så besynderlig måde befries af sørøverne. 

Skrevet af ham selv. – Fra romanens prolog

Robinson Crusoe en helstøbt klassiker. I Robinsons skæbne og 

livsforståelse brydes religiøse, filosofiske, økonomiske og politiske 

motiver. Historien om manden, der genskaber civilisationen forfra 

og med egne hænder på en øde ø, er en af de store europæiske 

myter.

Man antager, det er en virkelig begivenhed, der har inspireret 

Daniel Defoe. I 1713 kunne man i ”The Englishman” læse en 

artikel om den skotske sømand Alexander Selkirk, der i mere end 

fire år klarede sig alene på en ubeboet ø i det sydlige Stillehav.

CICERO FORUM HØST&SØN PRETTY INK ROSINANTE SAMLEREN



















Don
QUiJoTe

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

DEN KLØGTIGE ADELSMAND

AF LA MANCHA

ROSINANTE

”Når der findes en så fuldkommen roman i litteratur-

historien, må næsten alt, hvad der kommer bagefter, virke 

som efterslæt … Don Quijote er et opgør med prætentiøse og

humorforladte lortebøger til enhver tid!

Blikket for dårskaben er djævelsk, men overbæren-

heden er af himmelske dimensioner, og det er jo sådan, det

skal være. Visse værker ejer denne misundelsesværdige tota-

litet, de har det hele med: Det realistiske, det metafysiske,

den skærende tragedie, himmelsprættet, platheden, det

jordbundne, snusfornuften, galskaben, idealismen …” 

– Klaus Rifbjerg, Information

”Min sjæl, hvad vil du mer?” – Politiken

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) levede 

en omskiftelig tilværelse. Han deltog i den kristne

armada mod tyrkerne og blev såret i slaget ved

Lepanto. Han blev siden taget til fange af mauriske

pirater og tilbragte fem år i fangenskab i Algier.

Tilbage i Spanien blev han skatteopkræver og skrev

samtidig det ene værk efter det andet. Hans store

publikumsgennembrud blev udgivelsen af første del 

af Don Quijote i 1605. Anden del fulgte i 1615.

Don
QUiJoTe
M

IGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

DEN KLØGTIGE ADELSMAND

AF LA MANCHA  
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ROSINANTE

JoSeph RoTh RaDeTzkym
aRCh

Den engelske forfatter, kritiker og feminist Virginia 

Woolf er født i 1882 i London. På trods af sit dårlige 

psykiske helbred var hun meget produktiv og kunne leve 

af sin virksomhed som forfatter og kritiker. Hun debu-

terede i 1915 og skrev i alt ni romaner, to biografier, et 

skuespil - til amatøropførelse - to feministiske bøger, 

en hel del noveller og utallige essays og artikler. Virginia 

Woolf var sammen med sin mand, Leonard Woolf, 

medlem af den berømte kunstnerkreds The Bloomsbury 

Group. Romanen Bølgerne, der udkom i 1931 (da. 1994) 

anses for at være en af Virginia Woolfs allerbedste roma-

ner og det fornemste eksempel på hendes stilistis
ke eks-

perimenter med skrivestilen stream of consciousness, en 

teknik, der ved hjælp af indre monologer inddrager 

 læseren i de litterære personers tanker og følelser. På 

dansk foreligger foruden Bølgerne bl.a. Mrs. Dalloway, 

 Orlando, Eget værelse og Til fyret. I 1941 druknede Virginia 

Woolf  sig i floden Ouse. 

” En af de store europæiske slægtsromaner på 

linje med Huset Buddenbrook.” – Die Welt

Med forord af Kristian ditlev jensen

JoSeph
RoTh  
RaDeTzky
maRChSeks personer mødes i den første barndom og bliver venner 

for livet. Enkeltvis dukker deres stemmer op i fortællingens 

strøm og afslører deres mangfoldige liv, rige på glæder og 

sorger, tanker og følelser. Livets skiftende rytme høres hele 

tiden som havets taktfaste bølgeslag mod kysten. Stemmer 

dukker op, blandes og går under igen. Bølgerne er som et 

stykke musik for seks stemmer.

Bølgerne betragtes af mange som Virginia Woolfs mesterstykke 

– som det ypperste resultat af hendes stilistis
ke eksperimenter. 

Romanen besidder en helt enestående sproglig kraft og 

skønhed, der gør den til en af litteraturens mest poetiske 

romaner.

CICERO FORUM HØST&SØN PRETTY INK ROSINANTE SAMLEREN



















»Det er meget muligt, at det bliver kedeligt og svært for mig at 

leve mellem andre mennesker. Men jeg har besluttet at være 

ærlig og åbenhjertig; mere kan ingen forlange af mig. Det er 

muligt, at folk også hér vil opfatte mig som et barn, men – så 

lad dem! Alle betragter mig jo alligevel af en eller anden grund 

som en idiot.«

Idioten, Dostojevskijs mesterværk om den gode fyrst Mysjkins 

møde med 1860’ernes Rusland, stiller afgørende spørgsmål 

om godt og ondt, sandt og falsk og om, hvad det vil sige at være 

et menneske.

fJoDoR
DoSToJevSkiJ 

fJoDoR DoSToJevSkiJ

iDioTen

” Dostojevskij giver mig mere end 

nogen videnskabsmand.” Albert Einstein

iDioTen

Fjodor Dostojevskij (1821-1881) levede et 

omskifteligt liv med ulykkelige ægteskaber, 

sygelig spillelidenskab, sygdom og bundløs 

gæld. I 1849 blev han dømt til døden for sine 

politiske aktiviteter, men blev benådet på ska-

fottet og tilbragte i stedet ti år i en sibirisk fan-

gelejr. Dostojevskij er en af vor tids mest 

berømte og beundrede forfattere med stor 

indflydelse på verdenslitteraturens udvikling i 

eftertiden. Blandt hans øvrige værker er 

Brødrene Karamazov, Forbrydelse og straf og 

Onde ånder. Idioten udkom på russisk 1868-

69 og på dansk med titlen Fyrst Myschkin i 

1887.

 

rosinante
Med forord af Bent vinn nielsen
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ROSINANTE

”Manuskripter kan ikke brænde” 

meSTeRen og

maRgaRiTa 

mikhail 
BUlgakov

m
eSTeRen og

    m
aRgaRiTa 

m
ikhail 

BUlgakovI mellemkrigstidens Moskva dukker den djævelske Woland op. 

I selskab med et slæng af banditter og en skydegal kat, der går 

på to ben, spiller han skak, drikker champagne og infiltrerer 

byens kulturelle verden.

 På samme tid elsker den frygtløse Margarita Mesteren med 

uendelig hengivenhed. Men ingen vil binde an med at udgive 

hans store roman om Pontius Pilatus, og Mesteren ender på 

en galeanstalt. Ved Wolands mellemkomst skaffer Margarita 

imidlertid Mesteren oprejsning, og selv bliver hun inviteret til 

bal hos Satan.

Mesteren og Margarita er et stort kærlighedsdrama og en 

fandenivoldsk satire – en roman med et knivskarpt blik for 

det dæmoniske i samfundet, som kan få det til at gyse i 

enhver.

Mikhail Bulgakov (1892-1940) var russisk dramatiker 

og forfatter til bl.a. En ung læges optegnelser og En hunds hjerte. 

Gennem hele sin karriere var Bulgakov genstand for 

kritik på grund af de satiriske og politiske dele af hans 

kunst. Således blev hovedværket Mesteren og Margarita først 

udgivet i 1966, et kvart århundrede efter Bulgakovs død, 

og endda i en beskåret udgave. Først i slutningen af 

1980’erne forelå den fulde udgave.

808217
7887639

ISBN 9
78-87-

638-08
21-7

240 x 152 mm (bogblok 240 x 150) ryg 35 mm flapper 110 mm

Mesteren og M…_aw–2.indd   1
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GEORGE ELIOT

”Den måske bedste roman, der nogensinde           

  er skrevet på engelsk” – Information

MED FORORD AF BO GREEN JENSEN

ROSINANTE

George Eliot (pseudonym for Mary Ann Evans) blev 

født i 1819 som datter af en forvalter og voksede op i 

Warwickshire, i de midtengelske landskaber, der 

danner baggrund for mange af hendes romaner. 

Hun var intellektuelt begavet og følte sig tidligt an-

derledes end sine jævnaldrende. Hendes roman fra 

1860 Møllen ved Floss bygger delvis på hendes egen 

barndom og ungdom. Efter skolen holdt hun hus for 

sin far, der var blevet alene. Samtidig fortsatte hun 

sine omfattende studier af litteratur, fi losofi  og 

 teologi. Desuden lærte hun sig tysk, italiensk, latin 

og græsk og oversatte fl ere teologiske og fi losofi ske 

værker.

 Efter faderens død besluttede hun sig for at 

fl ytte til London og leve som forfatter. Hun kom her 

i kontakt med den kendte litteraturkritiker George 

Henry Lewes og indledte et forhold til ham. Han var 

allerede gift og kunne ikke opnå skilsmisse, men 

Mary Ann betragtede deres langvarige forhold som et 

ægteskab. Hendes forbindelse med Lewes, som hun 

hædrede ved at bruge hans fornavn i sit pseudonym, 

vakte skandale og fi k hendes familie til at slå hånden 

af hende. George Eliot døde i 1880 i London og er 

begravet ved siden af Lewes på Highgate Cemetary. 

Hendes omfattende forfatterskab er domineret af de 

store romaner, heriblandt Adam Bede, Romola, Felix Holt, 

Silas Marner, Daniel Deronda og hovedværket Middlemarch, 

men hun fortsatte livet igennem med at oversætte  

og skrev desuden digte, anmeldelser og artikler til 

førende magasiner.

Middlemarch er en typisk engelsk provinsby omkring 1830. 

Her gifter Dorothea Brooke sig med den noget ældre præst 

og amatørvidenskabsmand Edward Casaubon, fordi hun øn-

sker at hjælpe ham med hans forskning. Den ambitiøse læge 

Tertius Lydgate drømmer om at revolutionere lægegernin-

gen og forelsker sig i den underskønne Rosamond Vincy, 

mens Rosamonds døgenigt af en bror, Fred, sværmer for sin 

barndomskæreste, den jordbundne og snusfornuftige Mary 

Garth.

 Omkring dem myldrer Middlemarchs beboere. Gode og 

onde, selviske og idealistiske afsløres med samme skarpsind 

og beskrives med humor og forståelse. George Eliots psyko-

logiske indsigt i personerne og deres motiver gør Middlemarch 

lige så medrivende i dag, som da den blev skrevet.

”En af de få engelske romaner, der er 

skrevet for voksne mennesker” 

– Virginia Woolf
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”En af det 20. århundredes absolut 

mest nødvendige bøger” Philip Roth

Primo Levis vidnesbyrd fra Auschwitz er tre af det 20. 

år hundredes allervigtigste litterære værker.

 Den 13. december 1943 arresteres den italiensk-

jødiske  kemiker Primo Levi i Alperne og føres til dødslejren 

Auschwitz. Det er begyndelsen på en grum fortælling, om 

hvordan man overlever kz-lejrenes ubegribelige brutalitet og 

meningsløshed, om vejen tilbage til de levendes verden, om 

behovet for at afl ægge vidnesbyrd - om behovet for at blive 

hørt.

 De tre værker er en dyster udforskning af det, vi forstår 

som menneskelighed fyldt med visdom og sort humor på 

trods.

Denne udgave samler for første gang Primo Levis tre bøger 

om Auschwitz på dansk. 

Primo Levi (1919 - 1987) italiensk-jødisk forfatter 

og kemiker. Han blev taget til fange under 2. 

verdenskrig og deporteret til Auschwitz i 1944, hvor 

han overlevede indtil befrielsen i 1945. Levis 

vidnesbyrd om Auschwitz, Hvis dette er et menneske 

(1947) og Tøbruddet (1963), er blevet karakteriseret 

som nogle af det 20. århundredes vigtigste værker. 

Efter udgivelsen af Tøbruddet fortsatte han sit 

forfatterskab som prosaist, essayist og lyriker. I 

essaysamlingen De druknede og de frelste vendte 

Levi for sidste gang tilbage til erfaringerne fra 

Auschwitz inden sin død i 1987. Hans død formodes 

at være selvmord.

8067187887639
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MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

DEN KLØGTIGE ADELSMAND

AF LA MANCHA

ROSINANTE

”Når der findes en så fuldkommen roman i litteratur-

historien, må næsten alt, hvad der kommer bagefter, virke 

som efterslæt … Don Quijote er et opgør med prætentiøse og

humorforladte lortebøger til enhver tid!

Blikket for dårskaben er djævelsk, men overbæren-

heden er af himmelske dimensioner, og det er jo sådan, det

skal være. Visse værker ejer denne misundelsesværdige tota-

litet, de har det hele med: Det realistiske, det metafysiske,

den skærende tragedie, himmelsprættet, platheden, det

jordbundne, snusfornuften, galskaben, idealismen …” 

– Klaus Rifbjerg, Information

”Min sjæl, hvad vil du mer?” – Politiken

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) levede 

en omskiftelig tilværelse. Han deltog i den kristne

armada mod tyrkerne og blev såret i slaget ved

Lepanto. Han blev siden taget til fange af mauriske

pirater og tilbragte fem år i fangenskab i Algier.

Tilbage i Spanien blev han skatteopkræver og skrev

samtidig det ene værk efter det andet. Hans store

publikumsgennembrud blev udgivelsen af første del 

af Don Quijote i 1605. Anden del fulgte i 1615.
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Læs også: Vejene er en milepæl i amerikansk litteratur. Bogen tager sin 

begyndelse, da Neal Cassady slutter sig til Jack Kerouac og Allen 

Ginsbergs kreds af litterære bohemer i New York. Cassady 

inspirerer dem til at rejse rundt i hele USA for at søge efter: ”en 

mistet arv, efter fædre, efter familien, efter et hjem, ja, efter selve 

Amerika”. Som sagt så gjort. Kerouac’s bog kommer til at tegne et 

portræt af en generation af unge mennesker, der hverken kan eller 

vil indpasse sig i det etablerede amerikanske samfund anno 1947. 

Den er fuld af ungdommens livstørst og fandenivoldskhed, og den 

giver et medrivende litterært billede af et Amerika, der er ved at 

forvandles til blot en drøm. 

Denne udgave af Vejene er den legendariske første version af 

Kerouac’s selvbiografi ske roman, som blev skrevet på en næsten 40 

meter lang papirrulle. I modsætning til den senere version bruger 

det oprindelige manuskript hovedpersonernes autentiske navne 

frem for pseudonymer, og det rummer mere personligt stof, bl.a. 

om Kerouac’s far. Det er en vildere og saftigere bog end den 

senere version. Vejene – det oprindelige manuskript udkommer her for 

første gang på dansk.

Jack Kerouac (1922-1969) amerikansk forfatter og 

frontfi gur i beatgenerationen. Han anses som en af 

de vigtigste amerikanske forfattere. Hans prosa har 

inspireret forfattere og sangskrivere som Hunter S. 

Thompson, Ken Kesey, Tom Waits og Bob Dylan. I 

det meste af sit voksne liv eksperimenterede han 

med stoffer og rejste rundt i USA eller boede hos 

sin mor. Kerouac døde i en alder af 47 år af indre 

blødninger, som menes at være forårsaget af hans 

kroniske alkoholisme. Vejene blev udgivet i 1957, og 

en anmeldelse i New York Times udråbte ham til en ny 

generations stemme. Men hans berømmelse kom 

som en overvældende og ukontrollerbar bølge, der i 

sidste ende førte til hans ruin.

8089417887639

ISBN 9788763808941

ROSINANTE

JaCk
keRoUaC
veJene det

oPrindelige

ManusKriPt

”Den ændrede mit og alle andres liv.” - Bob Dylan

240 x 152 mm (bogblok 240 x 150) ryg 25,5 mm fl apper 110 mmw

JaCk keRoUaC veJene

det oPrindelige ManusKriPt

Vejene_aw.indd   1

30/09/08   13:44:59

gaBRiel gaRCÍa m
ÁRQUez

kÆ
RligheD i koleRaenS TiD

SAMLEREN

SAMLEREN

kÆRligheD 

i koleRaenS 

TiD gaBRiel

gaRCÍa 
mÁRQUez

Kærlighed i koleraens tid er historien om de 53 år, 7 måneder og 11 

dage, de to elskende, Fermina Daza og Florentino Ariza, 

ventede, før de fi k hinanden.

Da doktor Juvenal Urbino pinsedag falder død ned af en 

stige, under et forsøg på at fange sin undslupne papegøje, 

står en anden mand parat til at dele bord og seng med enken 

Fermina Daza.

Florentino Ariza har elsket hende lidenskabeligt – om 

end langt fra trofast – gennem hele livet. I deres ungdom 

forsmåede hun ham til fordel for doktoren. Det var på den 

tid, da koleraen hærgede. Og symptomerne på kærlighed og 

kolera er i alt væsentligt de samme. 

”En fabelagtig fejring af de mange

former for kærlighed, der eksisterer 

mellem mænd og kvinder.” - The Times 

Gabriel García Márquez er født 1928 i Columbia. 

Han anses for at være Latinamerikas vigtigste, nu-

levende forfatter. Fik i 1967 sit helt store gennem-

brud med romanen 100 års ensomhed, der udkom på 

dansk i 1969. Den præges af en magisk realistisk stil. 

Romanen var hovedårsagen til, at latinamerikansk 

litteratur fi k stor gennemslagskraft hos læsere over 

hele verden. 

Gabriel García Márquez har udgivet en lang 

række andre bøger bl.a. novellesamlingerne Mama 

Grandes begravelse og Den blå hunds øjne, den journalistiske 

bog Beretning om en bortførelse, selvbiografi en At leve for at 

fortælle og ikke mindst romaner som Historien om et bebu-

det mord, Om kærlighed og andre dæmoner og Kærlighed i kolera-

ens tid, som er fi lmatiseret med Oscar-vinderen Javier 

Bardem i rollen som Florentino Ariza. 

Gabriel García Márquez modtog Nobelprisen

i litteratur i 1982.

8067187887639

ISBN 978-87-638-067
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”Genistreg af en bog.” 

– Information 

Modtager af Nobelprisen i litteratur
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BUlgakovI mellemkrigstidens Moskva dukker den djævelske Woland op. 

I selskab med et slæng af banditter og en skydegal kat, der går 

på to ben, spiller han skak, drikker champagne og infiltrerer 

byens kulturelle verden.

 På samme tid elsker den frygtløse Margarita Mesteren med 

uendelig hengivenhed. Men ingen vil binde an med at udgive 

hans store roman om Pontius Pilatus, og Mesteren ender på 

en galeanstalt. Ved Wolands mellemkomst skaffer Margarita 

imidlertid Mesteren oprejsning, og selv bliver hun inviteret til 

bal hos Satan.

Mesteren og Margarita er et stort kærlighedsdrama og en 

fandenivoldsk satire – en roman med et knivskarpt blik for 

det dæmoniske i samfundet, som kan få det til at gyse i 

enhver.

Mikhail Bulgakov (1892-1940) var russisk dramatiker 

og forfatter til bl.a. En ung læges optegnelser og En hunds hjerte. 

Gennem hele sin karriere var Bulgakov genstand for 

kritik på grund af de satiriske og politiske dele af hans 

kunst. Således blev hovedværket Mesteren og Margarita først 

udgivet i 1966, et kvart århundrede efter Bulgakovs død, 

og endda i en beskåret udgave. Først i slutningen af 

1980’erne forelå den fulde udgave.
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”Den måske bedste roman, der nogensinde           
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George Eliot (pseudonym for Mary Ann Evans) blev 

født i 1819 som datter af en forvalter og voksede op i 

Warwickshire, i de midtengelske landskaber, der 

danner baggrund for mange af hendes romaner. 

Hun var intellektuelt begavet og følte sig tidligt an-

derledes end sine jævnaldrende. Hendes roman fra 

1860 Møllen ved Floss bygger delvis på hendes egen 

barndom og ungdom. Efter skolen holdt hun hus for 

sin far, der var blevet alene. Samtidig fortsatte hun 

sine omfattende studier af litteratur, fi losofi  og 

 teologi. Desuden lærte hun sig tysk, italiensk, latin 

og græsk og oversatte fl ere teologiske og fi losofi ske 

værker.

 Efter faderens død besluttede hun sig for at 

fl ytte til London og leve som forfatter. Hun kom her 

i kontakt med den kendte litteraturkritiker George 

Henry Lewes og indledte et forhold til ham. Han var 

allerede gift og kunne ikke opnå skilsmisse, men 

Mary Ann betragtede deres langvarige forhold som et 

ægteskab. Hendes forbindelse med Lewes, som hun 

hædrede ved at bruge hans fornavn i sit pseudonym, 

vakte skandale og fi k hendes familie til at slå hånden 

af hende. George Eliot døde i 1880 i London og er 

begravet ved siden af Lewes på Highgate Cemetary. 

Hendes omfattende forfatterskab er domineret af de 

store romaner, heriblandt Adam Bede, Romola, Felix Holt, 

Silas Marner, Daniel Deronda og hovedværket Middlemarch, 

men hun fortsatte livet igennem med at oversætte  

og skrev desuden digte, anmeldelser og artikler til 

førende magasiner.

Middlemarch er en typisk engelsk provinsby omkring 1830. 

Her gifter Dorothea Brooke sig med den noget ældre præst 

og amatørvidenskabsmand Edward Casaubon, fordi hun øn-

sker at hjælpe ham med hans forskning. Den ambitiøse læge 

Tertius Lydgate drømmer om at revolutionere lægegernin-

gen og forelsker sig i den underskønne Rosamond Vincy, 

mens Rosamonds døgenigt af en bror, Fred, sværmer for sin 

barndomskæreste, den jordbundne og snusfornuftige Mary 

Garth.

 Omkring dem myldrer Middlemarchs beboere. Gode og 

onde, selviske og idealistiske afsløres med samme skarpsind 

og beskrives med humor og forståelse. George Eliots psyko-

logiske indsigt i personerne og deres motiver gør Middlemarch 

lige så medrivende i dag, som da den blev skrevet.

”En af de få engelske romaner, der er 

skrevet for voksne mennesker” 

– Virginia Woolf
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”På vindueskarmen, hvor jeg stillede mit lys, lå der en stak

jordslåede bøger i et hjørne, og karmen selv var fuld af 

inskriptioner, som var skåret ind i malingen. Men det skrevne 

var ikke andet end et navn, gentaget med alle mulige slags 

bogstaver, store og små: Catherine Earnshaw, her og der 

varieret til Catherine Heathcliff og så igen til Catherine 

Linton.

 I doven sløvhed lænede jeg hovedet mod vinduet og 

fortsatte med at stave Catherine Earnshaw – Heathcliff – 

Linton, indtil mine øjne faldt i. Men de havde ikke hvilet i 

fem minutter, før et skærende lys af hvide bogstaver sprang ud 

af mørket, så levende som genfærd. Luften var vrimlende fuld 

af Catherine …”

I et smukt, vildsomt hedeområde i Yorkshire vokser 

søskendeparret Catherine og Hindley Earnshaw op sammen 

med plejebroderen, den fattige Heathcliff. Catherine og 

Heathcliff er begge lidenskabelige naturer, lige ustyrlige og 

allerede fra barndommen dybt forbundne. Heathcliff har 

hverken herkomst eller byrd til at nyde Catherines venskab og 

får derfor den indædte Hindley på nakken. Den stort anlagte 

skæbnefortælling om kærlighed, der forsøges, fortrydes og 

forsøges igen, om had og genhad er lagt i munden på 

tjenestepigen Nelly Dean, der gennem tre generationer har 

tjent familien.

8105627887639
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Emily Brontë er født 1818 i Yorkshire. Hun blev 

kun 30 år gammel. Stormfulde højder er det eneste, 

hun nåede at skrive, men er til gengæld en af 

1800-tallets vigtigste og dristigste kærlighedsro-

maner. Bogen udgav hun under pseudonymet Ellis 

Bell. Emily Brontë var den ene af de berømte tre 

Brontë søstre. Ud over hende selv, var der også og 

Charlotte og Anne. De debuterede som digtere, 

men opgav hurtigt poesien til fordel for prosaen. 

Charlotte Brontë fi k øjeblikkelig succes med sin 

 guvernanteroman Jane Eyre (1847).
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” Hendes fantasi, som var mere dyster end solbeskinnet, mere stærk 

end spøgende, fandt i sådanne træk det materiale, hvoraf den 

dannede skikkelser som Heathcliff, som Earnshaw, som Catherine. 

Hun vidste ikke, hvad hun havde gjort ved at skabe disse skikkelser.”

Charlotte Brontë om søsteren
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Kort før sin død i 1949 kompletterede Klaus Mann denne 

store selvbiografi, der indledes med skildringen af hans barn-

dom i Katja og Thomas Manns hjem i München, centrum for 

datidens store tyske forfattere og musikere. Fra barnsben af er 

Klaus Mann skrivende, og efter endt skolegang drager han i 

1925 til Berlin, hvor han hurtigt skaber sig et navn som tea-

terkritiker. Sammen med sin højt elskede søster, Erika, kaster 

han sig ud i Berlins hektiske teaterliv. Og med sit kosmopoli-

tiske verdenssyn foretager han mange udlandsrejser i Europa 

og USA. Med sine mange kontakter lærer han datidens store 

kunstnere at kende, og han giver fremragende portrætter af 

blandt  andre André Gide, Picasso og Joseph Roth. Samtidig 

formørkes  scenen af nazisternes kyniske fremfærd, og det er 

fascinerende at følge Klaus Manns registrering af dette drama 

med alle dets overraskende svigt - også i kultureliten. Med 

stor fortællekraft og indlevelse gør Klaus Mann tiden lysle-

vende. Da krigen viser sig uundgåelig, tvinges han i eksil i 

USA. Mann giver en levende beskrivelse af USA og ikke 

mindst af omskostningerne ved at leve i eksil, især for et men-

neske, der er så bundet til sit la
nd og sin fortid. Også i vores 

flygtningetid er det gribende læsning. 

Den første udgave af Klaus Manns selvbiografi udkom på engelsk i 

1942. Den foreliggende udgave af Vendep
unktet e

r oversat efter den 

tyske, der blev udgivet posthumt i 1952, og til hvilken Klaus Mann havde 

føjet et kapitel efter sin tilbagevenden til Tyskland.
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Virginia Woolf (f. 1882 i London) er en af det 20. 

århundredes vigtigste romanforfattere og skribenter. 

Hun var en central skikkelse i kunstnermiljøet The 

Bloomsbury Group i London og grundlagde sammen 

med sin mand, Leonard Woolf, The Hogarth Press. 

Virginia Woolfs forfatterskab omfatter foruden Til fyret 

bl.a. Mrs. Dalloway, Orlando, Eget værelse og Bølgerne. Hun  

led i lange perioder af angstanfald, og i 1941 druknede 

hun sig i floden Ouse. 

” En vidunderlig bog om hele livet 

… En bog der køler og brænder.” 

Poul Borum 
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Det er tiden omkring første verdenskrig. Familien Ramsay 

holder sommerferie på øen Skye i Hebriderne, og blandt 

gæsterne er den ugifte kunstner Lily Briscoe. Hendes 

modbillede er husmoderen mrs. Ramsay, hjemmets engel. I 

spændingsfeltet mellem disse to kvinder lader Virginia Woolf 

romanens kalejdoskopiske univers udfolde sig. 

Med Til fyret markerer Woolf sig som en af de væsentligste 

repræsentanter for det 20. århundredes litteratur. 

Med forord af Merete Pryds Helle

8113307887639
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Klaus Mann er født i 1906. Efter en lykkelig barn-

dom i en stor børneflok i det mannske hjem i 

 München drager han til Berlin, hvor han i 20’ernes 

Tyskland kaster sig ud i et engageret ungdomsliv. 

Fra første færd er han arg modstander af Hitlers 

regime og bliver en af tidens mest aggressive anti-

fascistiske skribenter, hvilket tvinger ham ud i et 

langt eksil i USA, hvor han oplever 30’ernes og 

40’ernes hektiske kultur og historie. I 1943 bliver 

han amerikansk statsborger, melder sig til det 

ameri kanske militær og deltager i de allieredes felt-

tog i Italien i 1944. I 1945 kan han endelig vende 

tilbage til Østrig og Tyskland, hvis ruinhobe – ikke 

mindst i gensynet med barndomshjemmet – gør et 

dybt indtryk på ham. De følgende års begyndende 

kolde krig gør ham dybt desillusioneret, og i maj 

1949 tager han sit eget liv.

Med forord af Klaus rifBjerg

” En af det 20. århundredes bedste 

selvbiografier” Bloomsbury Review
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Den engelske forfatter, kritiker og feminist Virginia 

Woolf er født i 1882 i London. På trods af sit dårlige 

psykiske helbred var hun meget produktiv og kunne leve 

af sin virksomhed som forfatter og kritiker. Hun debu-

terede i 1915 og skrev i alt ni romaner, to biografier, et 

skuespil - til amatøropførelse - to feministiske bøger, 

en hel del noveller og utallige essays og artikler. Virginia 

Woolf var sammen med sin mand, Leonard Woolf, 

medlem af den berømte kunstnerkreds The Bloomsbury 

Group. Romanen Bølgerne, der udkom i 1931 (da. 1994) 

anses for at være en af Virginia Woolfs allerbedste roma-

ner og det fornemste eksempel på hendes stilistis
ke eks-

perimenter med skrivestilen stream of consciousness, en 

teknik, der ved hjælp af indre monologer inddrager 

 læseren i de litterære personers tanker og følelser. På 

dansk foreligger foruden Bølgerne bl.a. Mrs. Dalloway, 

 Orlando, Eget værelse og Til fyret. I 1941 druknede Virginia 

Woolf  sig i floden Ouse. 

” … Det er en livsverden, Sterne så mesterligt skildrer, 

med smerte og ømhed og en utrolig medmenneskelig 

indføling.” – Poul Borum

rosinante

Med efterord af 

Morten søndergaard

laURenCe 

STeRne 
TRiSTRam 

ShanDyS 

levneD og 
meningeR

Tristram Shandys levned og meninger er en munter leg med 

fortællekunsten, fuld af humor og sproglig vitalitet, burleske 

sidespring og fandenivoldske indslag, der konstant forsinker og 

afsporer den selvbiografi, som Tristram Shandy har sat sig for at 

skrive. Men livet er hurtigere end skriften, og han ser sig snart 

overhalet af begivenheder, som han ikke magter at omsætte til en 

enstrenget fortælling. 

Centralt i den vildtvoksende beretning står Tristrams far, Walter, 

med det labyrintiske livssyn, den militærtossede onkel Toby, 

korporal Trim, pastor Yorick, Dr. Slop, enkefru Wadman og 

selvfølgelig fortælleren selv, der ganske vist først kommer til verden 

halvvejs inde i bogen. 

Romanklassikeren om familien Shandys liv i begyndelsen af 

1700-tallet er en af de første og en af de mest usædvanlige 

romaner i litteraturhistorien. 
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Laurence Sterne (1713-1768) var uddannet ved Univer-

sity of Cambridge og blev præst i Yorkshire. I 1760 

udgav han de to første bind af hovedværket Tristram 

Shandys levned og meninger, som omgående blev en succes – 

men også skabte skandale, både i hjemlandet og i 

 Europa. Den uventede litterære succes bragte Sterne en 

gejstlig forfremmelse. Efterfølgende udgav han yder-

ligere syv bind om Tristram Shandy. Sterne udgav også 

flere samlinger af højst utraditionelle prædikener, og 

kun tre uger før hans død udkom det sidste værk, En 

 følsom rejse gennem Frankrig og  Italien.
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”Når der findes en så fuldkommen roman i litteratur-

historien, må næsten alt, hvad der kommer bagefter, virke 

som efterslæt … Don Quijote er et opgør med prætentiøse og

humorforladte lortebøger til enhver tid!

Blikket for dårskaben er djævelsk, men overbæren-

heden er af himmelske dimensioner, og det er jo sådan, det

skal være. Visse værker ejer denne misundelsesværdige tota-

litet, de har det hele med: Det realistiske, det metafysiske,

den skærende tragedie, himmelsprættet, platheden, det

jordbundne, snusfornuften, galskaben, idealismen …” 

– Klaus Rifbjerg, Information

”Min sjæl, hvad vil du mer?” – Politiken

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) levede 

en omskiftelig tilværelse. Han deltog i den kristne

armada mod tyrkerne og blev såret i slaget ved

Lepanto. Han blev siden taget til fange af mauriske

pirater og tilbragte fem år i fangenskab i Algier.

Tilbage i Spanien blev han skatteopkræver og skrev

samtidig det ene værk efter det andet. Hans store

publikumsgennembrud blev udgivelsen af første del 

af Don Quijote i 1605. Anden del fulgte i 1615.
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Den engelske forfatter, kritiker og feminist Virginia 

Woolf er født i 1882 i London. På trods af sit dårlige 

psykiske helbred var hun meget produktiv og kunne leve 

af sin virksomhed som forfatter og kritiker. Hun debu-

terede i 1915 og skrev i alt ni romaner, to biografier, et 

skuespil - til amatøropførelse - to feministiske bøger, 

en hel del noveller og utallige essays og artikler. Virginia 

Woolf var sammen med sin mand, Leonard Woolf, 

medlem af den berømte kunstnerkreds The Bloomsbury 

Group. Romanen Bølgerne, der udkom i 1931 (da. 1994) 

anses for at være en af Virginia Woolfs allerbedste roma-

ner og det fornemste eksempel på hendes stilistiske eks-

perimenter med skrivestilen stream of consciousness, en 

teknik, der ved hjælp af indre monologer inddrager 

 læseren i de litterære personers tanker og følelser. På 

dansk foreligger foruden Bølgerne bl.a. Mrs. Dalloway, 

 Orlando, Eget værelse og Til fyret. I 1941 druknede Virginia 

Woolf  sig i floden Ouse. 

” En af de store europæiske slægtsromaner på 

linje med Huset Buddenbrook.” – Die Welt

Med forord af Kristian ditlev jensen

JoSeph
RoTh  
RaDeTzky
maRChSeks personer mødes i den første barndom og bliver venner 

for livet. Enkeltvis dukker deres stemmer op i fortællingens 

strøm og afslører deres mangfoldige liv, rige på glæder og 

sorger, tanker og følelser. Livets skiftende rytme høres hele 

tiden som havets taktfaste bølgeslag mod kysten. Stemmer 

dukker op, blandes og går under igen. Bølgerne er som et 

stykke musik for seks stemmer.

Bølgerne betragtes af mange som Virginia Woolfs mesterstykke 

– som det ypperste resultat af hendes stilistiske eksperimenter. 

Romanen besidder en helt enestående sproglig kraft og 

skønhed, der gør den til en af litteraturens mest poetiske 

romaner.
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»Det er meget muligt, at det bliver kedeligt og svært for mig at 

leve mellem andre mennesker. Men jeg har besluttet at være 

ærlig og åbenhjertig; mere kan ingen forlange af mig. Det er 

muligt, at folk også hér vil opfatte mig som et barn, men – så 

lad dem! Alle betragter mig jo alligevel af en eller anden grund 

som en idiot.«

Idioten, Dostojevskijs mesterværk om den gode fyrst Mysjkins 

møde med 1860’ernes Rusland, stiller afgørende spørgsmål 

om godt og ondt, sandt og falsk og om, hvad det vil sige at være 

et menneske.

fJoDoR
DoSToJevSkiJ 

fJoDoR DoSToJevSkiJ

iDioTen

” Dostojevskij giver mig mere end 

nogen videnskabsmand.” Albert Einstein

iDioTen

Fjodor Dostojevskij (1821-1881) levede et 

omskifteligt liv med ulykkelige ægteskaber, 

sygelig spillelidenskab, sygdom og bundløs 

gæld. I 1849 blev han dømt til døden for sine 

politiske aktiviteter, men blev benådet på ska-

fottet og tilbragte i stedet ti år i en sibirisk fan-

gelejr. Dostojevskij er en af vor tids mest 

berømte og beundrede forfattere med stor 

indflydelse på verdenslitteraturens udvikling i 

eftertiden. Blandt hans øvrige værker er 

Brødrene Karamazov, Forbrydelse og straf og 

Onde ånder. Idioten udkom på russisk 1868-

69 og på dansk med titlen Fyrst Myschkin i 

1887.
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”Manuskripter kan ikke brænde” 

meSTeRen og

maRgaRiTa 

mikhail 
BUlgakov

m
eSTeRen og

    m
aRgaRiTa 

m
ikhail 

BUlgakovI mellemkrigstidens Moskva dukker den djævelske Woland op. 

I selskab med et slæng af banditter og en skydegal kat, der går 

på to ben, spiller han skak, drikker champagne og infiltrerer 

byens kulturelle verden.

 På samme tid elsker den frygtløse Margarita Mesteren med 

uendelig hengivenhed. Men ingen vil binde an med at udgive 

hans store roman om Pontius Pilatus, og Mesteren ender på 

en galeanstalt. Ved Wolands mellemkomst skaffer Margarita 

imidlertid Mesteren oprejsning, og selv bliver hun inviteret til 

bal hos Satan.

Mesteren og Margarita er et stort kærlighedsdrama og en 

fandenivoldsk satire – en roman med et knivskarpt blik for 

det dæmoniske i samfundet, som kan få det til at gyse i 

enhver.

Mikhail Bulgakov (1892-1940) var russisk dramatiker 

og forfatter til bl.a. En ung læges optegnelser og En hunds hjerte. 

Gennem hele sin karriere var Bulgakov genstand for 

kritik på grund af de satiriske og politiske dele af hans 

kunst. Således blev hovedværket Mesteren og Margarita først 

udgivet i 1966, et kvart århundrede efter Bulgakovs død, 

og endda i en beskåret udgave. Først i slutningen af 

1980’erne forelå den fulde udgave.

8082177887639

ISBN 978-87-638-08
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GEORGE ELIOT

”Den måske bedste roman, der nogensinde           

  er skrevet på engelsk” – Information

MED FORORD AF BO GREEN JENSEN

ROSINANTE

George Eliot (pseudonym for Mary Ann Evans) blev 

født i 1819 som datter af en forvalter og voksede op i 

Warwickshire, i de midtengelske landskaber, der 

danner baggrund for mange af hendes romaner. 

Hun var intellektuelt begavet og følte sig tidligt an-

derledes end sine jævnaldrende. Hendes roman fra 

1860 Møllen ved Floss bygger delvis på hendes egen 

barndom og ungdom. Efter skolen holdt hun hus for 

sin far, der var blevet alene. Samtidig fortsatte hun 

sine omfattende studier af litteratur, fi losofi  og 

 teologi. Desuden lærte hun sig tysk, italiensk, latin 

og græsk og oversatte fl ere teologiske og fi losofi ske 

værker.

 Efter faderens død besluttede hun sig for at 

fl ytte til London og leve som forfatter. Hun kom her 

i kontakt med den kendte litteraturkritiker George 

Henry Lewes og indledte et forhold til ham. Han var 

allerede gift og kunne ikke opnå skilsmisse, men 

Mary Ann betragtede deres langvarige forhold som et 

ægteskab. Hendes forbindelse med Lewes, som hun 

hædrede ved at bruge hans fornavn i sit pseudonym, 

vakte skandale og fi k hendes familie til at slå hånden 

af hende. George Eliot døde i 1880 i London og er 

begravet ved siden af Lewes på Highgate Cemetary. 

Hendes omfattende forfatterskab er domineret af de 

store romaner, heriblandt Adam Bede, Romola, Felix Holt, 

Silas Marner, Daniel Deronda og hovedværket Middlemarch, 

men hun fortsatte livet igennem med at oversætte  

og skrev desuden digte, anmeldelser og artikler til 

førende magasiner.

Middlemarch er en typisk engelsk provinsby omkring 1830. 

Her gifter Dorothea Brooke sig med den noget ældre præst 

og amatørvidenskabsmand Edward Casaubon, fordi hun øn-

sker at hjælpe ham med hans forskning. Den ambitiøse læge 

Tertius Lydgate drømmer om at revolutionere lægegernin-

gen og forelsker sig i den underskønne Rosamond Vincy, 

mens Rosamonds døgenigt af en bror, Fred, sværmer for sin 

barndomskæreste, den jordbundne og snusfornuftige Mary 

Garth.

 Omkring dem myldrer Middlemarchs beboere. Gode og 

onde, selviske og idealistiske afsløres med samme skarpsind 

og beskrives med humor og forståelse. George Eliots psyko-

logiske indsigt i personerne og deres motiver gør Middlemarch 

lige så medrivende i dag, som da den blev skrevet.

”En af de få engelske romaner, der er 

skrevet for voksne mennesker” 

– Virginia Woolf
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”En af det 20. århundredes absolut 

mest nødvendige bøger” Philip Roth

Primo Levis vidnesbyrd fra Auschwitz er tre af det 20. år hundredes allervigtigste litterære værker. Den 13. december 1943 arresteres den italiensk-jødiske  kemiker Primo Levi i Alperne og føres til dødslejren 

Auschwitz. Det er begyndelsen på en grum fortælling, om 

hvordan man overlever kz-lejrenes ubegribelige brutalitet og 

meningsløshed, om vejen tilbage til de levendes verden, om 

behovet for at afl ægge vidnesbyrd - om behovet for at blive 

hørt. De tre værker er en dyster udforskning af det, vi forstår 

som menneskelighed fyldt med visdom og sort humor på 

trods.Denne udgave samler for første gang Primo Levis tre bøger 

om Auschwitz på dansk. 

Primo Levi (1919 - 1987) italiensk-jødisk forfatter og kemiker. Han blev taget til fange under 2. verdenskrig og deporteret til Auschwitz i 1944, hvor han overlevede indtil befrielsen i 1945. Levis vidnesbyrd om Auschwitz, Hvis dette er et menneske (1947) og Tøbruddet (1963), er blevet karakteriseret som nogle af det 20. århundredes vigtigste værker. Efter udgivelsen af Tøbruddet fortsatte han sit forfatterskab som prosaist, essayist og lyriker. I essaysamlingen De druknede og de frelste vendte Levi for sidste gang tilbage til erfaringerne fra Auschwitz inden sin død i 1987. Hans død formodes at være selvmord.
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”Når der findes en så fuldkommen roman i litteratur-

historien, må næsten alt, hvad der kommer bagefter, virke 

som efterslæt … Don Quijote er et opgør med prætentiøse og

humorforladte lortebøger til enhver tid!Blikket for dårskaben er djævelsk, men overbæren-

heden er af himmelske dimensioner, og det er jo sådan, det

skal være. Visse værker ejer denne misundelsesværdige tota-

litet, de har det hele med: Det realistiske, det metafysiske,

den skærende tragedie, himmelsprættet, platheden, det

jordbundne, snusfornuften, galskaben, idealismen …” – Klaus Rifbjerg, Information

”Min sjæl, hvad vil du mer?” – Politiken

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) levede en omskiftelig tilværelse. Han deltog i den kristnearmada mod tyrkerne og blev såret i slaget vedLepanto. Han blev siden taget til fange af mauriskepirater og tilbragte fem år i fangenskab i Algier.Tilbage i Spanien blev han skatteopkræver og skrevsamtidig det ene værk efter det andet. Hans storepublikumsgennembrud blev udgivelsen af første del af Don Quijote i 1605. Anden del fulgte i 1615.
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Læs også: Vejene er en milepæl i amerikansk litteratur. Bogen tager sin 

begyndelse, da Neal Cassady slutter sig til Jack Kerouac og Allen 

Ginsbergs kreds af litterære bohemer i New York. Cassady 

inspirerer dem til at rejse rundt i hele USA for at søge efter: ”en 

mistet arv, efter fædre, efter familien, efter et hjem, ja, efter selve 

Amerika”. Som sagt så gjort. Kerouac’s bog kommer til at tegne et 

portræt af en generation af unge mennesker, der hverken kan eller 

vil indpasse sig i det etablerede amerikanske samfund anno 1947. 

Den er fuld af ungdommens livstørst og fandenivoldskhed, og den 

giver et medrivende litterært billede af et Amerika, der er ved at 

forvandles til blot en drøm. Denne udgave af Vejene er den legendariske første version af 

Kerouac’s selvbiografi ske roman, som blev skrevet på en næsten 40 

meter lang papirrulle. I modsætning til den senere version bruger 

det oprindelige manuskript hovedpersonernes autentiske navne 

frem for pseudonymer, og det rummer mere personligt stof, bl.a. 

om Kerouac’s far. Det er en vildere og saftigere bog end den 

senere version. Vejene – det oprindelige manuskript udkommer her for 

første gang på dansk.

Jack Kerouac (1922-1969) amerikansk forfatter og frontfi gur i beatgenerationen. Han anses som en af de vigtigste amerikanske forfattere. Hans prosa har inspireret forfattere og sangskrivere som Hunter S. Thompson, Ken Kesey, Tom Waits og Bob Dylan. I det meste af sit voksne liv eksperimenterede han med stoffer og rejste rundt i USA eller boede hos sin mor. Kerouac døde i en alder af 47 år af indre blødninger, som menes at være forårsaget af hans kroniske alkoholisme. Vejene blev udgivet i 1957, og en anmeldelse i New York Times udråbte ham til en ny generations stemme. Men hans berømmelse kom som en overvældende og ukontrollerbar bølge, der i sidste ende førte til hans ruin.

8089417887639ISBN 9788763808941

ROSINANTE

JaCk
keRoUaC
veJene det

oPrindelige

ManusKriPt

”Den ændrede mit og alle andres liv.” - Bob Dylan

240 x 152 mm (bogblok 240 x 150) ryg 25,5 mm fl apper 110 mmw

JaCk keRoUaC veJene

det oPrindelige ManusKriPt

Vejene_aw.indd   1

30/09/08   13:44:59

gaBRiel gaRCÍa mÁRQUez

kÆRligheD i koleRaenS TiD

SAMLERENSAMLEREN

kÆRligheD 

i koleRaenS 

TiD gaBRiel

gaRCÍa 
mÁRQUez

Kærlighed i koleraens tid er historien om de 53 år, 7 måneder og 11 

dage, de to elskende, Fermina Daza og Florentino Ariza, ventede, før de fi k hinanden.Da doktor Juvenal Urbino pinsedag falder død ned af en 

stige, under et forsøg på at fange sin undslupne papegøje, 

står en anden mand parat til at dele bord og seng med enken 

Fermina Daza.Florentino Ariza har elsket hende lidenskabeligt – om 

end langt fra trofast – gennem hele livet. I deres ungdom 

forsmåede hun ham til fordel for doktoren. Det var på den 

tid, da koleraen hærgede. Og symptomerne på kærlighed og 

kolera er i alt væsentligt de samme. 

”En fabelagtig fejring af de mange

former for kærlighed, der eksisterer 

mellem mænd og kvinder.” - The Times 

Gabriel García Márquez er født 1928 i Columbia. Han anses for at være Latinamerikas vigtigste, nu-levende forfatter. Fik i 1967 sit helt store gennem-brud med romanen 100 års ensomhed, der udkom på dansk i 1969. Den præges af en magisk realistisk stil. Romanen var hovedårsagen til, at latinamerikansk litteratur fi k stor gennemslagskraft hos læsere over hele verden. Gabriel García Márquez har udgivet en lang række andre bøger bl.a. novellesamlingerne Mama Grandes begravelse og Den blå hunds øjne, den journalistiske bog Beretning om en bortførelse, selvbiografi en At leve for at fortælle og ikke mindst romaner som Historien om et bebu-det mord, Om kærlighed og andre dæmoner og Kærlighed i kolera-ens tid, som er fi lmatiseret med Oscar-vinderen Javier Bardem i rollen som Florentino Ariza. Gabriel García Márquez modtog Nobelpriseni litteratur i 1982.
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”Manuskripter kan ikke brænde” 

meSTeRen og

maRgaRiTa 

mikhail 
BUlgakov

meSTeRen og

    maRgaRiTa 
mikhail 
BUlgakovI mellemkrigstidens Moskva dukker den djævelske Woland op. 

I selskab med et slæng af banditter og en skydegal kat, der går 

på to ben, spiller han skak, drikker champagne og infiltrerer 

byens kulturelle verden. På samme tid elsker den frygtløse Margarita Mesteren med 

uendelig hengivenhed. Men ingen vil binde an med at udgive 

hans store roman om Pontius Pilatus, og Mesteren ender på 

en galeanstalt. Ved Wolands mellemkomst skaffer Margarita 

imidlertid Mesteren oprejsning, og selv bliver hun inviteret til 

bal hos Satan.Mesteren og Margarita er et stort kærlighedsdrama og en fandenivoldsk satire – en roman med et knivskarpt blik for 

det dæmoniske i samfundet, som kan få det til at gyse i enhver.

Mikhail Bulgakov (1892-1940) var russisk dramatiker og forfatter til bl.a. En ung læges optegnelser og En hunds hjerte. Gennem hele sin karriere var Bulgakov genstand for kritik på grund af de satiriske og politiske dele af hans kunst. Således blev hovedværket Mesteren og Margarita først udgivet i 1966, et kvart århundrede efter Bulgakovs død, og endda i en beskåret udgave. Først i slutningen af 1980’erne forelå den fulde udgave.
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GEORGE ELIOT

”Den måske bedste roman, der nogensinde           

  er skrevet på engelsk” – Information

MED FORORD AF BO GREEN JENSEN

ROSINANTE

George Eliot (pseudonym for Mary Ann Evans) blev født i 1819 som datter af en forvalter og voksede op i Warwickshire, i de midtengelske landskaber, der danner baggrund for mange af hendes romaner. Hun var intellektuelt begavet og følte sig tidligt an-derledes end sine jævnaldrende. Hendes roman fra 1860 Møllen ved Floss bygger delvis på hendes egen barndom og ungdom. Efter skolen holdt hun hus for sin far, der var blevet alene. Samtidig fortsatte hun sine omfattende studier af litteratur, fi losofi  og  teologi. Desuden lærte hun sig tysk, italiensk, latin og græsk og oversatte fl ere teologiske og fi losofi ske værker. Efter faderens død besluttede hun sig for at fl ytte til London og leve som forfatter. Hun kom her i kontakt med den kendte litteraturkritiker George Henry Lewes og indledte et forhold til ham. Han var allerede gift og kunne ikke opnå skilsmisse, men Mary Ann betragtede deres langvarige forhold som et ægteskab. Hendes forbindelse med Lewes, som hun hædrede ved at bruge hans fornavn i sit pseudonym, vakte skandale og fi k hendes familie til at slå hånden af hende. George Eliot døde i 1880 i London og er begravet ved siden af Lewes på Highgate Cemetary. Hendes omfattende forfatterskab er domineret af de store romaner, heriblandt Adam Bede, Romola, Felix Holt, Silas Marner, Daniel Deronda og hovedværket Middlemarch, men hun fortsatte livet igennem med at oversætte  og skrev desuden digte, anmeldelser og artikler til førende magasiner.

Middlemarch er en typisk engelsk provinsby omkring 1830. 

Her gifter Dorothea Brooke sig med den noget ældre præst 

og amatørvidenskabsmand Edward Casaubon, fordi hun øn-

sker at hjælpe ham med hans forskning. Den ambitiøse læge 

Tertius Lydgate drømmer om at revolutionere lægegernin-

gen og forelsker sig i den underskønne Rosamond Vincy, 

mens Rosamonds døgenigt af en bror, Fred, sværmer for sin 

barndomskæreste, den jordbundne og snusfornuftige Mary 

Garth. Omkring dem myldrer Middlemarchs beboere. Gode og 

onde, selviske og idealistiske afsløres med samme skarpsind 

og beskrives med humor og forståelse. George Eliots psyko-

logiske indsigt i personerne og deres motiver gør Middlemarch 

lige så medrivende i dag, som da den blev skrevet.

”En af de få engelske romaner, der er 

skrevet for voksne mennesker” – Virginia Woolf miDDle
maRCh GEORGE 

ELIOT
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emily BRonTË

SToRmfUlDe høJDeR

”På vindueskarmen, hvor jeg stillede mit lys, lå der en stak

jordslåede bøger i et hjørne, og karmen selv var fuld af inskriptioner, som var skåret ind i malingen. Men det skrevne 

var ikke andet end et navn, gentaget med alle mulige slags 

bogstaver, store og små: Catherine Earnshaw, her og der 

varieret til Catherine Heathcliff og så igen til Catherine 

Linton. I doven sløvhed lænede jeg hovedet mod vinduet og 

fortsatte med at stave Catherine Earnshaw – Heathcliff – 

Linton, indtil mine øjne faldt i. Men de havde ikke hvilet i 

fem minutter, før et skærende lys af hvide bogstaver sprang ud 

af mørket, så levende som genfærd. Luften var vrimlende fuld 

af Catherine …”I et smukt, vildsomt hedeområde i Yorkshire vokser søskendeparret Catherine og Hindley Earnshaw op sammen 

med plejebroderen, den fattige Heathcliff. Catherine og 

Heathcliff er begge lidenskabelige naturer, lige ustyrlige og 

allerede fra barndommen dybt forbundne. Heathcliff har 

hverken herkomst eller byrd til at nyde Catherines venskab og 

får derfor den indædte Hindley på nakken. Den stort anlagte 

skæbnefortælling om kærlighed, der forsøges, fortrydes og 

forsøges igen, om had og genhad er lagt i munden på tjenestepigen Nelly Dean, der gennem tre generationer har 

tjent familien.

8105627887639ISBN 978-87-638-1056-2

Emily Brontë er født 1818 i Yorkshire. Hun blev kun 30 år gammel. Stormfulde højder er det eneste, hun nåede at skrive, men er til gengæld en af 1800-tallets vigtigste og dristigste kærlighedsro-maner. Bogen udgav hun under pseudonymet Ellis Bell. Emily Brontë var den ene af de berømte tre Brontë søstre. Ud over hende selv, var der også og Charlotte og Anne. De debuterede som digtere, men opgav hurtigt poesien til fordel for prosaen. Charlotte Brontë fi k øjeblikkelig succes med sin  guvernanteroman Jane Eyre (1847).emily
BRonTË
SToRmfUlDe 

høJDeR

” Hendes fantasi, som var mere dyster end solbeskinnet, mere stærk 

end spøgende, fandt i sådanne træk det materiale, hvoraf den 

dannede skikkelser som Heathcliff, som Earnshaw, som Catherine. 

Hun vidste ikke, hvad hun havde gjort ved at skabe disse skikkelser.”Charlotte Brontë om søsteren
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Kort før sin død i 1949 kompletterede Klaus Mann denne 

store selvbiografi, der indledes med skildringen af hans barn-

dom i Katja og Thomas Manns hjem i München, centrum for 

datidens store tyske forfattere og musikere. Fra barnsben af er 

Klaus Mann skrivende, og efter endt skolegang drager han i 

1925 til Berlin, hvor han hurtigt skaber sig et navn som tea-

terkritiker. Sammen med sin højt elskede søster, Erika, kaster 

han sig ud i Berlins hektiske teaterliv. Og med sit kosmopoli-

tiske verdenssyn foretager han mange udlandsrejser i Europa 

og USA. Med sine mange kontakter lærer han datidens store 

kunstnere at kende, og han giver fremragende portrætter af 

blandt  andre André Gide, Picasso og Joseph Roth. Samtidig 

formørkes  scenen af nazisternes kyniske fremfærd, og det er 

fascinerende at følge Klaus Manns registrering af dette drama 

med alle dets overraskende svigt - også i kultureliten. Med 

stor fortællekraft og indlevelse gør Klaus Mann tiden lysle-

vende. Da krigen viser sig uundgåelig, tvinges han i eksil i 

USA. Mann giver en levende beskrivelse af USA og ikke 

mindst af omskostningerne ved at leve i eksil, især for et men-

neske, der er så bundet til sit land og sin fortid. Også i vores 

flygtningetid er det gribende læsning. 

Den første udgave af Klaus Manns selvbiografi udkom på engelsk i 

1942. Den foreliggende udgave af Vendepunktet er oversat efter den 

tyske, der blev udgivet posthumt i 1952, og til hvilken Klaus Mann havde 

føjet et kapitel efter sin tilbagevenden til Tyskland.

ROSINANTE

viRginia 
woolf  
Til fyReT

viRginia woolf Til fyReT

Virginia Woolf (f. 1882 i London) er en af det 20. århundredes vigtigste romanforfattere og skribenter. Hun var en central skikkelse i kunstnermiljøet The Bloomsbury Group i London og grundlagde sammen med sin mand, Leonard Woolf, The Hogarth Press. Virginia Woolfs forfatterskab omfatter foruden Til fyret bl.a. Mrs. Dalloway, Orlando, Eget værelse og Bølgerne. Hun  led i lange perioder af angstanfald, og i 1941 druknede hun sig i floden Ouse. 

” En vidunderlig bog om hele livet 

… En bog der køler og brænder.” 

Poul Borum 
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meSTeRen ogmaRgaRiTa mikhail BUlgakovmeSTeRen og    maRgaRiTa 
mikhail BUlgakov
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Det er tiden omkring første verdenskrig. Familien Ramsay holder sommerferie på øen Skye i Hebriderne, og blandt gæsterne er den ugifte kunstner Lily Briscoe. Hendes modbillede er husmoderen mrs. Ramsay, hjemmets engel. I spændingsfeltet mellem disse to kvinder lader Virginia Woolf 

romanens kalejdoskopiske univers udfolde sig. Med Til fyret markerer Woolf sig som en af de væsentligste repræsentanter for det 20. århundredes litteratur. Med forord af Merete Pryds Helle
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Klaus Mann er født i 1906. Efter en lykkelig barn-

dom i en stor børneflok i det mannske hjem i 

 München drager han til Berlin, hvor han i 20’ernes 

Tyskland kaster sig ud i et engageret ungdomsliv. 

Fra første færd er han arg modstander af Hitlers 

regime og bliver en af tidens mest aggressive anti-

fascistiske skribenter, hvilket tvinger ham ud i et 

langt eksil i USA, hvor han oplever 30’ernes og 

40’ernes hektiske kultur og historie. I 1943 bliver 

han amerikansk statsborger, melder sig til det 

ameri kanske militær og deltager i de allieredes felt-

tog i Italien i 1944. I 1945 kan han endelig vende 

tilbage til Østrig og Tyskland, hvis ruinhobe – ikke 

mindst i gensynet med barndomshjemmet – gør et 

dybt indtryk på ham. De følgende års begyndende 

kolde krig gør ham dybt desillusioneret, og i maj 

1949 tager han sit eget liv.

Med forord af Klaus rifBjerg

” En af det 20. århundredes bedste 

selvbiografier” Bloomsbury Review
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Med efterord af 

Peter adolPHsen

geoRgeS 
peReC liveT 

en BRUgS
anviSning 

geoRgeS peReC liveT en 

BRUgSanviSning 

rosinante

” Den sidste store begivenhed i romanens 

historie.” – Italo Calvino

I et hus i en gade i Paris har livet sat sig sine spor. I hver en krog, i 

hver en ting venter en historie om livet i byen og andre steder på 

jorden. Bizarre, dagligdags, bevægende, usædvanlige, morsomme 

og triste historier. Malere og mordere, poeter og popsangere, 

cirkusartister, håndværkere, svindlere og diplomater indgår i et 

puslespil af livet med alle deres lidenskaber, skuffelser, illusioner 

og bedrag. På de mest besynderlige måder krydser menneskenes 

veje hinanden. Den excentriske mangemillionær, som vier sit liv til 

puslespillets kunst, lægen hvis højeste ønske er at lægge navn til en 

ret, ordbogsredaktøren, der beslutter at udarbejde en ordbog over 

glemte ord. Og midt i det encyklopædiske virvar bor også maleren, 

som en dag fostrer ideen om et maleri, der i mindste detalje skal 

skildre livet i huset, de alle bor i.

Livet en brugsanvisning er Georges Perecs hovedværk og betragtes som 

en milepæl i moderne litteratur på linje med James Joyces Ulysses.

Georges Perec (1936-82), fransk forfatter. Han 

debuterede med romanen Ting (på dansk i 1999), som 

han modtog den prestigefyldte franske litteraturpris Prix 

Renaudot for. Perec er en skribent af enestående 

kreativitet og originalitet. Han forfattede anagrammer, 

erindringer, fi lmmanuskripter, gåder, kritik, krydsord, 

lipogrammer, opskrifter, poesi, radiospil, skuespi og 

romaner. Perec var medlem af OuLiPo, en gruppe af 

kunstnere, der skrev litterære værker ud fra bestemte 

systematiske regler. Han skrev fx Forsvindingen (da. 1969) 

– en slags kriminalroman, hvor ikke kun nogle personer 

forsvinder, men også bogstavet E. Livet en brugsanvisning 

udkom i 1978 efter ni års arbejde. Romanen udkom på 

dansk i 1999.
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MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

DEN KLØGTIGE ADELSMANDAF LA MANCHA

ROSINANTE

”Når der findes en så fuldkommen roman i litteratur-historien, må næsten alt, hvad der kommer bagefter, virke 

som efterslæt … Don Quijote er et opgør med prætentiøse og

humorforladte lortebøger til enhver tid!Blikket for dårskaben er djævelsk, men overbæren-

heden er af himmelske dimensioner, og det er jo sådan, det

skal være. Visse værker ejer denne misundelsesværdige tota-

litet, de har det hele med: Det realistiske, det metafysiske,

den skærende tragedie, himmelsprættet, platheden, det

jordbundne, snusfornuften, galskaben, idealismen …” – Klaus Rifbjerg, Information

”Min sjæl, hvad vil du mer?” – Politiken

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) levede en omskiftelig tilværelse. Han deltog i den kristnearmada mod tyrkerne og blev såret i slaget vedLepanto. Han blev siden taget til fange af mauriskepirater og tilbragte fem år i fangenskab i Algier.Tilbage i Spanien blev han skatteopkræver og skrevsamtidig det ene værk efter det andet. Hans storepublikumsgennembrud blev udgivelsen af første del af Don Quijote i 1605. Anden del fulgte i 1615.

DonQUiJoTe
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

DEN KLØGTIGE ADELSMAND

AF LA MANCHA  

DonQ_omslag_aw  08/10/04  11:52  Side 1

ROSINANTE

JoSeph RoTh RaDeTzkymaRCh

Den engelske forfatter, kritiker og feminist Virginia Woolf er født i 1882 i London. På trods af sit dårlige psykiske helbred var hun meget produktiv og kunne leve af sin virksomhed som forfatter og kritiker. Hun debu-terede i 1915 og skrev i alt ni romaner, to biografier, et skuespil - til amatøropførelse - to feministiske bøger, en hel del noveller og utallige essays og artikler. Virginia Woolf var sammen med sin mand, Leonard Woolf, medlem af den berømte kunstnerkreds The Bloomsbury Group. Romanen Bølgerne, der udkom i 1931 (da. 1994) anses for at være en af Virginia Woolfs allerbedste roma-ner og det fornemste eksempel på hendes stilistiske eks-perimenter med skrivestilen stream of consciousness, en teknik, der ved hjælp af indre monologer inddrager  læseren i de litterære personers tanker og følelser. På dansk foreligger foruden Bølgerne bl.a. Mrs. Dalloway,  Orlando, Eget værelse og Til fyret. I 1941 druknede Virginia Woolf  sig i floden Ouse. 

” En af de store europæiske slægtsromaner på 

linje med Huset Buddenbrook.” – Die Welt

Med forord af Kristian ditlev jensen

JoSeph
RoTh  
RaDeTzky
maRChSeks personer mødes i den første barndom og bliver venner for livet. Enkeltvis dukker deres stemmer op i fortællingens strøm og afslører deres mangfoldige liv, rige på glæder og sorger, tanker og følelser. Livets skiftende rytme høres hele tiden som havets taktfaste bølgeslag mod kysten. Stemmer dukker op, blandes og går under igen. Bølgerne er som et stykke musik for seks stemmer.Bølgerne betragtes af mange som Virginia Woolfs mesterstykke – som det ypperste resultat af hendes stilistiske eksperimenter. 

Romanen besidder en helt enestående sproglig kraft og skønhed, der gør den til en af litteraturens mest poetiske romaner.

 

»Det er meget muligt, at det bliver kedeligt og svært for mig at 

leve mellem andre mennesker. Men jeg har besluttet at være 

ærlig og åbenhjertig; mere kan ingen forlange af mig. Det er 

muligt, at folk også hér vil opfatte mig som et barn, men – så 

lad dem! Alle betragter mig jo alligevel af en eller anden grund 

som en idiot.«Idioten, Dostojevskijs mesterværk om den gode fyrst Mysjkins 

møde med 1860’ernes Rusland, stiller afgørende spørgsmål 

om godt og ondt, sandt og falsk og om, hvad det vil sige at være 

et menneske.

fJoDoR
DoSToJevSkiJ 

fJoDoR DoSToJevSkiJ

iDioTen

” Dostojevskij giver mig mere end 

nogen videnskabsmand.” Albert Einstein

iDioTen

Fjodor Dostojevskij (1821-1881) levede et omskifteligt liv med ulykkelige ægteskaber, sygelig spillelidenskab, sygdom og bundløs gæld. I 1849 blev han dømt til døden for sine politiske aktiviteter, men blev benådet på ska-fottet og tilbragte i stedet ti år i en sibirisk fan-gelejr. Dostojevskij er en af vor tids mest berømte og beundrede forfattere med stor indflydelse på verdenslitteraturens udvikling i eftertiden. Blandt hans øvrige værker er Brødrene Karamazov, Forbrydelse og straf og Onde ånder. Idioten udkom på russisk 1868-69 og på dansk med titlen Fyrst Myschkin i 1887.
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”Manuskripter kan ikke brænde” 

meSTeRen og

maRgaRiTa 

mikhail 
BUlgakov

meSTeRen og

    maRgaRiTa 
mikhail 
BUlgakovI mellemkrigstidens Moskva dukker den djævelske Woland op. 

I selskab med et slæng af banditter og en skydegal kat, der går 

på to ben, spiller han skak, drikker champagne og infiltrerer 

byens kulturelle verden. På samme tid elsker den frygtløse Margarita Mesteren med 

uendelig hengivenhed. Men ingen vil binde an med at udgive 

hans store roman om Pontius Pilatus, og Mesteren ender på 

en galeanstalt. Ved Wolands mellemkomst skaffer Margarita 

imidlertid Mesteren oprejsning, og selv bliver hun inviteret til 

bal hos Satan.Mesteren og Margarita er et stort kærlighedsdrama og en fandenivoldsk satire – en roman med et knivskarpt blik for 

det dæmoniske i samfundet, som kan få det til at gyse i enhver.

Mikhail Bulgakov (1892-1940) var russisk dramatiker og forfatter til bl.a. En ung læges optegnelser og En hunds hjerte. Gennem hele sin karriere var Bulgakov genstand for kritik på grund af de satiriske og politiske dele af hans kunst. Således blev hovedværket Mesteren og Margarita først udgivet i 1966, et kvart århundrede efter Bulgakovs død, og endda i en beskåret udgave. Først i slutningen af 1980’erne forelå den fulde udgave.
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GEORGE ELIOT

”Den måske bedste roman, der nogensinde           

  er skrevet på engelsk” – Information

MED FORORD AF BO GREEN JENSEN

ROSINANTE

George Eliot (pseudonym for Mary Ann Evans) blev født i 1819 som datter af en forvalter og voksede op i Warwickshire, i de midtengelske landskaber, der danner baggrund for mange af hendes romaner. Hun var intellektuelt begavet og følte sig tidligt an-derledes end sine jævnaldrende. Hendes roman fra 1860 Møllen ved Floss bygger delvis på hendes egen barndom og ungdom. Efter skolen holdt hun hus for sin far, der var blevet alene. Samtidig fortsatte hun sine omfattende studier af litteratur, fi losofi  og  teologi. Desuden lærte hun sig tysk, italiensk, latin og græsk og oversatte fl ere teologiske og fi losofi ske værker. Efter faderens død besluttede hun sig for at fl ytte til London og leve som forfatter. Hun kom her i kontakt med den kendte litteraturkritiker George Henry Lewes og indledte et forhold til ham. Han var allerede gift og kunne ikke opnå skilsmisse, men Mary Ann betragtede deres langvarige forhold som et ægteskab. Hendes forbindelse med Lewes, som hun hædrede ved at bruge hans fornavn i sit pseudonym, vakte skandale og fi k hendes familie til at slå hånden af hende. George Eliot døde i 1880 i London og er begravet ved siden af Lewes på Highgate Cemetary. Hendes omfattende forfatterskab er domineret af de store romaner, heriblandt Adam Bede, Romola, Felix Holt, Silas Marner, Daniel Deronda og hovedværket Middlemarch, men hun fortsatte livet igennem med at oversætte  og skrev desuden digte, anmeldelser og artikler til førende magasiner.

Middlemarch er en typisk engelsk provinsby omkring 1830. 

Her gifter Dorothea Brooke sig med den noget ældre præst 

og amatørvidenskabsmand Edward Casaubon, fordi hun øn-

sker at hjælpe ham med hans forskning. Den ambitiøse læge 

Tertius Lydgate drømmer om at revolutionere lægegernin-

gen og forelsker sig i den underskønne Rosamond Vincy, 

mens Rosamonds døgenigt af en bror, Fred, sværmer for sin 

barndomskæreste, den jordbundne og snusfornuftige Mary 

Garth. Omkring dem myldrer Middlemarchs beboere. Gode og 

onde, selviske og idealistiske afsløres med samme skarpsind 

og beskrives med humor og forståelse. George Eliots psyko-

logiske indsigt i personerne og deres motiver gør Middlemarch 

lige så medrivende i dag, som da den blev skrevet.

”En af de få engelske romaner, der er 

skrevet for voksne mennesker” – Virginia Woolf miDDle
maRCh GEORGE 

ELIOT

klaUS mann venDepUnkTeT
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Kort før sin død i 1949 kompletterede Klaus Mann denne 

store selvbiografi, der indledes med skildringen af hans barn-

dom i Katja og Thomas Manns hjem i München, centrum for 

datidens store tyske forfattere og musikere. Fra barnsben af er 

Klaus Mann skrivende, og efter endt skolegang drager han i 

1925 til Berlin, hvor han hurtigt skaber sig et navn som tea-

terkritiker. Sammen med sin højt elskede søster, Erika, kaster 

han sig ud i Berlins hektiske teaterliv. Og med sit kosmopoli-

tiske verdenssyn foretager han mange udlandsrejser i Europa 

og USA. Med sine mange kontakter lærer han datidens store 

kunstnere at kende, og han giver fremragende portrætter af 

blandt  andre André Gide, Picasso og Joseph Roth. Samtidig 

formørkes  scenen af nazisternes kyniske fremfærd, og det er 

fascinerende at følge Klaus Manns registrering af dette drama 

med alle dets overraskende svigt - også i kultureliten. Med 

stor fortællekraft og indlevelse gør Klaus Mann tiden lysle-

vende. Da krigen viser sig uundgåelig, tvinges han i eksil i USA. Mann giver en levende beskrivelse af USA og ikke mindst af omskostningerne ved at leve i eksil, især for et men-

neske, der er så bundet til sit land og sin fortid. Også i vores 

flygtningetid er det gribende læsning. 

Den første udgave af Klaus Manns selvbiografi udkom på engelsk i 1942. Den foreliggende udgave af Vendepunktet er oversat efter den tyske, der blev udgivet posthumt i 1952, og til hvilken Klaus Mann havde 

føjet et kapitel efter sin tilbagevenden til Tyskland.
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Klaus Mann er født i 1906. Efter en lykkelig barn-dom i en stor børneflok i det mannske hjem i  München drager han til Berlin, hvor han i 20’ernes Tyskland kaster sig ud i et engageret ungdomsliv. Fra første færd er han arg modstander af Hitlers regime og bliver en af tidens mest aggressive anti-fascistiske skribenter, hvilket tvinger ham ud i et langt eksil i USA, hvor han oplever 30’ernes og 40’ernes hektiske kultur og historie. I 1943 bliver han amerikansk statsborger, melder sig til det ameri kanske militær og deltager i de allieredes felt-tog i Italien i 1944. I 1945 kan han endelig vende tilbage til Østrig og Tyskland, hvis ruinhobe – ikke mindst i gensynet med barndomshjemmet – gør et dybt indtryk på ham. De følgende års begyndende kolde krig gør ham dybt desillusioneret, og i maj 1949 tager han sit eget liv.

Med forord af Klaus rifBjerg

” En af det 20. århundredes bedste 

selvbiografier” Bloomsbury Review

 

Den engelske forfatter, kritiker og feminist Virginia Woolf er født i 1882 i London. På trods af sit dårlige psykiske helbred var hun meget produktiv og kunne leve af sin virksomhed som forfatter og kritiker. Hun debu-terede i 1915 og skrev i alt ni romaner, to biografier, et skuespil - til amatøropførelse - to feministiske bøger, en hel del noveller og utallige essays og artikler. Virginia Woolf var sammen med sin mand, Leonard Woolf, medlem af den berømte kunstnerkreds The Bloomsbury Group. Romanen Bølgerne, der udkom i 1931 (da. 1994) anses for at være en af Virginia Woolfs allerbedste roma-ner og det fornemste eksempel på hendes stilistiske eks-perimenter med skrivestilen stream of consciousness, en teknik, der ved hjælp af indre monologer inddrager  læseren i de litterære personers tanker og følelser. På dansk foreligger foruden Bølgerne bl.a. Mrs. Dalloway,  Orlando, Eget værelse og Til fyret. I 1941 druknede Virginia Woolf  sig i floden Ouse. 

” … Det er en livsverden, Sterne så mesterligt skildrer, 

med smerte og ømhed og en utrolig medmenneskelig 

indføling. – Poul Borum

ROSINANTEMed forord af en forfatter efternavn

laURenCe 

STeRne 
TRiSTRam 

ShanDyS 

levneD og 
meningeRSeks personer mødes i den første barndom og bliver venner for livet. Enkeltvis dukker deres stemmer op i fortællingens strøm og afslører deres mangfoldige liv, rige på glæder og sorger, tanker og følelser. Livets skiftende rytme høres hele tiden som havets taktfaste bølgeslag mod kysten. Stemmer dukker op, blandes og går under igen. Bølgerne er som et stykke musik for seks stemmer.Bølgerne betragtes af mange som Virginia Woolfs mesterstykke – som det ypperste resultat af hendes stilistiske eksperimenter. 

Romanen besidder en helt enestående sproglig kraft og skønhed, der gør den til en af litteraturens mest poetiske romaner.

 

rosinante

gUSTave flaUBeRT 

følelSeRneS opDRagelSe

Gustave Flaubert (1821-80) blev født og levede i Normandiet. Han regnes for en af 1800-tallets største franske forfattere og knyttes særligt til natu-ralismen. Han fik i 1857 et opsigtsvækkende gen-nembrud med Madame Bovary og fik siden en kolossal indflydelse på moderne romankunst.En ung og renhjertet mand drager i midten af 1800-tallet fra 

provinsen til Paris. Med sig har han begæret efter rigdom og 

kærlighed. Han bliver mødt af en politisk og social virkelighed 

under voldsom forandring. Monarkiet trues af folkemængder, 

der kræver ligeret. Mens masserne trænges på pladser og bou-

levarder, driver Fréderic hvileløst rundt. Efterhånden lykkes 

det ham at indtage de eftertragtede saloner, der giver adgang til 

et mondænt liv i samfundets højborgerlige og kunstneriske 

kredse. Selskaber og elskerinder bliver hverdag. Følelserne har 

fået deres opdragelse. Hvad mere er der at drømme om?

I Gustave Flauberts klassiker fra 1869 tegner forfatteren et skarpt tidsbillede af Frankrigs turbulente revolutionsår  1848-51, og romanen er på en gang en kærlighedshistorie  

og en  bittersød sædeskildring.

” Et mesterligt opus fra en af den 

moderne romans bedstefædre.” 

Benn Q. Holm

Med forord af jan sonnergaard
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Den engelske forfatter, kritiker og feminist Virginia Woolf er født i 1882 i London. På trods af sit dårlige psykiske helbred var hun meget produktiv og kunne leve af sin virksomhed som forfatter og kritiker. Hun debu-terede i 1915 og skrev i alt ni romaner, to biografier, et skuespil - til amatøropførelse - to feministiske bøger, en hel del noveller og utallige essays og artikler. Virginia Woolf var sammen med sin mand, Leonard Woolf, medlem af den berømte kunstnerkreds The Bloomsbury Group. Romanen Bølgerne, der udkom i 1931 (da. 1994) anses for at være en af Virginia Woolfs allerbedste roma-ner og det fornemste eksempel på hendes stilistiske eks-perimenter med skrivestilen stream of consciousness, en teknik, der ved hjælp af indre monologer inddrager  læseren i de litterære personers tanker og følelser. På dansk foreligger foruden Bølgerne bl.a. Mrs. Dalloway,  Orlando, Eget værelse og Til fyret. I 1941 druknede Virginia Woolf  sig i floden Ouse. 

” Af denne bog kan man lære alt, hvad man kan lære  

af bøger.” - Jean-Jacques Rousseau

Med forord af troels Kløvedal

Daniel  
Defoe 
RoBinSon 
CRUSoe Seks personer mødes i den første barndom og bliver venner for livet. Enkeltvis dukker deres stemmer op i fortællingens strøm og afslører deres mangfoldige liv, rige på glæder og sorger, tanker og følelser. Livets skiftende rytme høres hele tiden som havets taktfaste bølgeslag mod kysten. Stemmer dukker op, blandes og går under igen. Bølgerne er som et stykke musik for seks stemmer.Bølgerne betragtes af mange som Virginia Woolfs mesterstykke – som det ypperste resultat af hendes stilistiske eksperimenter. 

Romanen besidder en helt enestående sproglig kraft og skønhed, der gør den til en af litteraturens mest poetiske romaner.
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Læs også: Vejene er en milepæl i amerikansk litteratur. Bogen tager sin 

begyndelse, da Neal Cassady slutter sig til Jack Kerouac og Allen 

Ginsbergs kreds af litterære bohemer i New York. Cassady 

inspirerer dem til at rejse rundt i hele USA for at søge efter: ”en 

mistet arv, efter fædre, efter familien, efter et hjem, ja, efter selve 

Amerika”. Som sagt så gjort. Kerouac’s bog kommer til at tegne et 

portræt af en generation af unge mennesker, der hverken kan eller 

vil indpasse sig i det etablerede amerikanske samfund anno 1947. 

Den er fuld af ungdommens livstørst og fandenivoldskhed, og den 

giver et medrivende litterært billede af et Amerika, der er ved at 

forvandles til blot en drøm. Denne udgave af Vejene er den legendariske første version af 

Kerouac’s selvbiografi ske roman, som blev skrevet på en næsten 40 

meter lang papirrulle. I modsætning til den senere version bruger 

det oprindelige manuskript hovedpersonernes autentiske navne 

frem for pseudonymer, og det rummer mere personligt stof, bl.a. 

om Kerouac’s far. Det er en vildere og saftigere bog end den 

senere version. Vejene – det oprindelige manuskript udkommer her for 

første gang på dansk.

Jack Kerouac (1922-1969) amerikansk forfatter og frontfi gur i beatgenerationen. Han anses som en af de vigtigste amerikanske forfattere. Hans prosa har inspireret forfattere og sangskrivere som Hunter S. Thompson, Ken Kesey, Tom Waits og Bob Dylan. I det meste af sit voksne liv eksperimenterede han med stoffer og rejste rundt i USA eller boede hos sin mor. Kerouac døde i en alder af 47 år af indre blødninger, som menes at være forårsaget af hans kroniske alkoholisme. Vejene blev udgivet i 1957, og en anmeldelse i New York Times udråbte ham til en ny generations stemme. Men hans berømmelse kom som en overvældende og ukontrollerbar bølge, der i sidste ende førte til hans ruin.
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viRginia woolf BølgeRne

Den engelske forfatter, kritiker og feminist Virginia Woolf er født i 1882 i London. På trods af sit dårlige psykiske helbred var hun meget produktiv og kunne leve af sin virksomhed som forfatter og kritiker. Hun debu-terede i 1915 og skrev i alt ni romaner, to biografier, et skuespil - til amatøropførelse - to feministiske bøger, en hel del noveller og utallige essays og artikler. Virginia Woolf var sammen med sin mand, Leonard Woolf, medlem af den berømte kunstnerkreds The Bloomsbury Group. Romanen Bølgerne, der udkom i 1931 (da. 1994) anses for at være en af Virginia Woolfs allerbedste roma-ner og det fornemste eksempel på hendes stilistiske eks-perimenter med skrivestilen stream of consciousness, en teknik, der ved hjælp af indre monologer inddrager  læseren i de litterære personers tanker og følelser. På dansk foreligger foruden Bølgerne bl.a. Mrs. Dalloway,  Orlando, Eget værelse og Til fyret. I 1941 druknede Virginia Woolf  sig i floden Ouse. 

” … Det er en livsverden, Woolf så mesterligt skildrer, 

med smerte og ømhed og en utrolig medmenneskelig 

indføling. Bølgerne er en roman, som det føles godt 

og varmt at læse. Ja, når man er nået til sidste side, 

glæder man sig bare til at begynde forfra.” Poul Borum

Med forord af anne lise Marstrand-jørgensen

viRginia 
woolf  
BølgeRneSeks personer mødes i den første barndom og bliver venner for livet. Enkeltvis dukker deres stemmer op i fortællingens strøm og afslører deres mangfoldige liv, rige på glæder og sorger, tanker og følelser. Livets skiftende rytme høres hele tiden som havets taktfaste bølgeslag mod kysten. Stemmer dukker op, blandes og går under igen. Bølgerne er som et stykke musik for seks stemmer.Bølgerne betragtes af mange som Virginia Woolfs mesterstykke – som det ypperste resultat af hendes stilistiske eksperimenter. 

Romanen besidder en helt enestående sproglig kraft og skønhed, der gør den til en af litteraturens mest poetiske romaner.

 

”En af det 20. århundredes absolut 

mest nødvendige bøger” Philip Roth

Primo Levis vidnesbyrd fra Auschwitz er tre af det 20. år hundredes allervigtigste litterære værker. Den 13. december 1943 arresteres den italiensk-jødiske  kemiker Primo Levi i Alperne og føres til dødslejren 

Auschwitz. Det er begyndelsen på en grum fortælling, om hvordan man overlever kz-lejrenes ubegribelige brutalitet og 

meningsløshed, om vejen tilbage til de levendes verden, om 

behovet for at afl ægge vidnesbyrd - om behovet for at blive 

hørt. De tre værker er en dyster udforskning af det, vi forstår 

som menneskelighed fyldt med visdom og sort humor på trods.Denne udgave samler for første gang Primo Levis tre bøger 

om Auschwitz på dansk. 

Primo Levi (1919 - 1987) italiensk-jødisk forfatter og kemiker. Han blev taget til fange under 2. verdenskrig og deporteret til Auschwitz i 1944, hvor han overlevede indtil befrielsen i 1945. Levis vidnesbyrd om Auschwitz, Hvis dette er et menneske (1947) og Tøbruddet (1963), er blevet karakteriseret som nogle af det 20. århundredes vigtigste værker. Efter udgivelsen af Tøbruddet fortsatte han sit forfatterskab som prosaist, essayist og lyriker. I essaysamlingen De druknede og de frelste vendte Levi for sidste gang tilbage til erfaringerne fra Auschwitz inden sin død i 1987. Hans død formodes at være selvmord.
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gUSTave flaUBeRT 

følelSeRneS opDRagelSe

Gustave Flaubert (1821-80) blev født og levede i 

Normandiet. Han regnes for en af 1800-tallets 

største franske forfattere og knyttes særligt til natu-

ralismen. Han fik i 1857 et opsigtsvækkende gen-

nembrud med Madame Bovary og fik siden en kolossal 

indflydelse på moderne romankunst.

En ung og renhjertet mand drager i midten af 1800-tallet fra 

provinsen til Paris. Med sig har han begæret efter rigdom og 

kærlighed. Han bliver mødt af en politisk og social virkelighed 

under voldsom forandring. Monarkiet trues af folkemængder, 

der kræver ligeret. Mens masserne trænges på pladser og bou-

levarder, driver Fréderic hvileløst rundt. Efterhånden lykkes 

det ham at indtage de eftertragtede saloner, der giver adgang til 

et mondænt liv i samfundets højborgerlige og kunstneriske 

kredse. Selskaber og elskerinder bliver hverdag. Følelserne har 

fået deres opdragelse. Hvad mere er der at drømme om?

I Gustave Flauberts klassiker fra 1869 tegner forfatteren et 

skarpt tidsbillede af Frankrigs turbulente revolutionsår 

 1848-51, og romanen er på en gang en kærlighedshistorie  

og en  bittersød sædeskildring.

” Et mesterligt opus fra en af den 

moderne romans bedstefædre.” 

Benn Q. Holm

Med forord af jan sonnergaard
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Daniel Defoe RoBinSon CRUSoe

Den engelske forfatter, kritiker og feminist Virginia 

Woolf er født i 1882 i London. På trods af sit dårlige 

psykiske helbred var hun meget produktiv og kunne leve 

af sin virksomhed som forfatter og kritiker. Hun debu-

terede i 1915 og skrev i alt ni romaner, to biografier, et 

skuespil - til amatøropførelse - to feministiske bøger, 

en hel del noveller og utallige essays og artikler. Virginia 

Woolf var sammen med sin mand, Leonard Woolf, 

medlem af den berømte kunstnerkreds The Bloomsbury 

Group. Romanen Bølgerne, der udkom i 1931 (da. 1994) 

anses for at være en af Virginia Woolfs allerbedste roma-

ner og det fornemste eksempel på hendes stilistiske eks-

perimenter med skrivestilen stream of consciousness, en 

teknik, der ved hjælp af indre monologer inddrager 

 læseren i de litterære personers tanker og følelser. På 

dansk foreligger foruden Bølgerne bl.a. Mrs. Dalloway, 

 Orlando, Eget værelse og Til fyret. I 1941 druknede Virginia 

Woolf  sig i floden Ouse. 

” Af denne bog kan man lære alt, hvad man kan lære  

af bøger.” - Jean-Jacques Rousseau

Med forord af 

troels Kløvedal

Daniel  
Defoe 
RoBinSon 
CRUSoe Seks personer mødes i den første barndom og bliver venner 

for livet. Enkeltvis dukker deres stemmer op i fortællingens 

strøm og afslører deres mangfoldige liv, rige på glæder og 

sorger, tanker og følelser. Livets skiftende rytme høres hele 

tiden som havets taktfaste bølgeslag mod kysten. Stemmer 

dukker op, blandes og går under igen. Bølgerne er som et 

stykke musik for seks stemmer.

Bølgerne betragtes af mange som Virginia Woolfs mesterstykke 

– som det ypperste resultat af hendes stilistiske eksperimenter. 

Romanen besidder en helt enestående sproglig kraft og 

skønhed, der gør den til en af litteraturens mest poetiske 

romaner.
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”Manuskripter kan ikke brænde” 

meSTeRen og

maRgaRiTa 

mikhail 
BUlgakov

meSTeRen og

    maRgaRiTa 
mikhail 
BUlgakovI mellemkrigstidens Moskva dukker den djævelske Woland op. 

I selskab med et slæng af banditter og en skydegal kat, der går 

på to ben, spiller han skak, drikker champagne og infiltrerer 

byens kulturelle verden. På samme tid elsker den frygtløse Margarita Mesteren med 

uendelig hengivenhed. Men ingen vil binde an med at udgive 

hans store roman om Pontius Pilatus, og Mesteren ender på 

en galeanstalt. Ved Wolands mellemkomst skaffer Margarita 

imidlertid Mesteren oprejsning, og selv bliver hun inviteret til 

bal hos Satan.Mesteren og Margarita er et stort kærlighedsdrama og en 

fandenivoldsk satire – en roman med et knivskarpt blik for 

det dæmoniske i samfundet, som kan få det til at gyse i 

enhver.

Mikhail Bulgakov (1892-1940) var russisk dramatiker og forfatter til bl.a. En ung læges optegnelser og En hunds hjerte. Gennem hele sin karriere var Bulgakov genstand for kritik på grund af de satiriske og politiske dele af hans kunst. Således blev hovedværket Mesteren og Margarita først udgivet i 1966, et kvart århundrede efter Bulgakovs død, og endda i en beskåret udgave. Først i slutningen af 1980’erne forelå den fulde udgave.
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”Den måske bedste roman, der nogensinde           

  er skrevet på engelsk” – Information

MED FORORD AF BO GREEN JENSEN

ROSINANTE

George Eliot (pseudonym for Mary Ann Evans) blev født i 1819 som datter af en forvalter og voksede op i Warwickshire, i de midtengelske landskaber, der danner baggrund for mange af hendes romaner. Hun var intellektuelt begavet og følte sig tidligt an-derledes end sine jævnaldrende. Hendes roman fra 1860 Møllen ved Floss bygger delvis på hendes egen barndom og ungdom. Efter skolen holdt hun hus for sin far, der var blevet alene. Samtidig fortsatte hun sine omfattende studier af litteratur, fi losofi  og  teologi. Desuden lærte hun sig tysk, italiensk, latin og græsk og oversatte fl ere teologiske og fi losofi ske værker. Efter faderens død besluttede hun sig for at fl ytte til London og leve som forfatter. Hun kom her i kontakt med den kendte litteraturkritiker George Henry Lewes og indledte et forhold til ham. Han var allerede gift og kunne ikke opnå skilsmisse, men Mary Ann betragtede deres langvarige forhold som et ægteskab. Hendes forbindelse med Lewes, som hun hædrede ved at bruge hans fornavn i sit pseudonym, vakte skandale og fi k hendes familie til at slå hånden af hende. George Eliot døde i 1880 i London og er begravet ved siden af Lewes på Highgate Cemetary. Hendes omfattende forfatterskab er domineret af de store romaner, heriblandt Adam Bede, Romola, Felix Holt, Silas Marner, Daniel Deronda og hovedværket Middlemarch, men hun fortsatte livet igennem med at oversætte  og skrev desuden digte, anmeldelser og artikler til førende magasiner.

Middlemarch er en typisk engelsk provinsby omkring 1830. 

Her gifter Dorothea Brooke sig med den noget ældre præst 

og amatørvidenskabsmand Edward Casaubon, fordi hun øn-

sker at hjælpe ham med hans forskning. Den ambitiøse læge 

Tertius Lydgate drømmer om at revolutionere lægegernin-

gen og forelsker sig i den underskønne Rosamond Vincy, 

mens Rosamonds døgenigt af en bror, Fred, sværmer for sin 

barndomskæreste, den jordbundne og snusfornuftige Mary 

Garth. Omkring dem myldrer Middlemarchs beboere. Gode og 

onde, selviske og idealistiske afsløres med samme skarpsind 

og beskrives med humor og forståelse. George Eliots psyko-

logiske indsigt i personerne og deres motiver gør Middlemarch 

lige så medrivende i dag, som da den blev skrevet.

”En af de få engelske romaner, der er 

skrevet for voksne mennesker” – Virginia Woolf miDDle
maRCh GEORGE 

ELIOT

Don
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DEN KLØGTIGE ADELSMANDAF LA MANCHA
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”Når der findes en så fuldkommen roman i litteratur-

historien, må næsten alt, hvad der kommer bagefter, virke 

som efterslæt … Don Quijote er et opgør med prætentiøse og

humorforladte lortebøger til enhver tid!Blikket for dårskaben er djævelsk, men overbæren-

heden er af himmelske dimensioner, og det er jo sådan, det

skal være. Visse værker ejer denne misundelsesværdige tota-

litet, de har det hele med: Det realistiske, det metafysiske,

den skærende tragedie, himmelsprættet, platheden, det

jordbundne, snusfornuften, galskaben, idealismen …” – Klaus Rifbjerg, Information

”Min sjæl, hvad vil du mer?” – Politiken

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) levede en omskiftelig tilværelse. Han deltog i den kristnearmada mod tyrkerne og blev såret i slaget vedLepanto. Han blev siden taget til fange af mauriskepirater og tilbragte fem år i fangenskab i Algier.Tilbage i Spanien blev han skatteopkræver og skrevsamtidig det ene værk efter det andet. Hans storepublikumsgennembrud blev udgivelsen af første del af Don Quijote i 1605. Anden del fulgte i 1615.
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Læs også: Vejene er en milepæl i amerikansk litteratur. Bogen tager sin 

begyndelse, da Neal Cassady slutter sig til Jack Kerouac og Allen 

Ginsbergs kreds af litterære bohemer i New York. Cassady 

inspirerer dem til at rejse rundt i hele USA for at søge efter: ”en 

mistet arv, efter fædre, efter familien, efter et hjem, ja, efter selve 

Amerika”. Som sagt så gjort. Kerouac’s bog kommer til at tegne et 

portræt af en generation af unge mennesker, der hverken kan eller 

vil indpasse sig i det etablerede amerikanske samfund anno 1947. 

Den er fuld af ungdommens livstørst og fandenivoldskhed, og den 

giver et medrivende litterært billede af et Amerika, der er ved at 

forvandles til blot en drøm. 

Denne udgave af Vejene er den legendariske første version af 

Kerouac’s selvbiografi ske roman, som blev skrevet på en næsten 40 

meter lang papirrulle. I modsætning til den senere version bruger 

det oprindelige manuskript hovedpersonernes autentiske navne 

frem for pseudonymer, og det rummer mere personligt stof, bl.a. 

om Kerouac’s far. Det er en vildere og saftigere bog end den 

senere version. Vejene – det oprindelige manuskript udkommer her for 

første gang på dansk.

Jack Kerouac (1922-1969) amerikansk forfatter og 

frontfi gur i beatgenerationen. Han anses som en af 

de vigtigste amerikanske forfattere. Hans prosa har 

inspireret forfattere og sangskrivere som Hunter S. 

Thompson, Ken Kesey, Tom Waits og Bob Dylan. I 

det meste af sit voksne liv eksperimenterede han 

med stoffer og rejste rundt i USA eller boede hos 

sin mor. Kerouac døde i en alder af 47 år af indre 

blødninger, som menes at være forårsaget af hans 

kroniske alkoholisme. Vejene blev udgivet i 1957, og 

en anmeldelse i New York Times udråbte ham til en ny 

generations stemme. Men hans berømmelse kom 

som en overvældende og ukontrollerbar bølge, der i 

sidste ende førte til hans ruin.
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Den engelske forfatter, kritiker og feminist Virginia 

Woolf er født i 1882 i London. På trods af sit dårlige 

psykiske helbred var hun meget produktiv og kunne leve 

af sin virksomhed som forfatter og kritiker. Hun debu-

terede i 1915 og skrev i alt ni romaner, to biografier, et 

skuespil - til amatøropførelse - to feministiske bøger, 

en hel del noveller og utallige essays og artikler. Virginia 

Woolf var sammen med sin mand, Leonard Woolf, 

medlem af den berømte kunstnerkreds The Bloomsbury 

Group. Romanen Bølgerne, der udkom i 1931 (da. 1994) 

anses for at være en af Virginia Woolfs allerbedste roma-

ner og det fornemste eksempel på hendes stilistiske eks-

perimenter med skrivestilen stream of consciousness, en 

teknik, der ved hjælp af indre monologer inddrager 

 læseren i de litterære personers tanker og følelser. På 

dansk foreligger foruden Bølgerne bl.a. Mrs. Dalloway, 

 Orlando, Eget værelse og Til fyret. I 1941 druknede Virginia 

Woolf  sig i floden Ouse. 

” … Det er en livsverden, Woolf så mesterligt skildrer, 

med smerte og ømhed og en utrolig medmenneskelig 

indføling. Bølgerne er en roman, som det føles godt 

og varmt at læse. Ja, når man er nået til sidste side, 

glæder man sig bare til at begynde forfra.” Poul Borum

Med forord af 

anne lise Marstrand-jørgensen

viRginia 
woolf  
BølgeRneSeks personer mødes i den første barndom og bliver venner 

for livet. Enkeltvis dukker deres stemmer op i fortællingens 

strøm og afslører deres mangfoldige liv, rige på glæder og 

sorger, tanker og følelser. Livets skiftende rytme høres hele 

tiden som havets taktfaste bølgeslag mod kysten. Stemmer 

dukker op, blandes og går under igen. Bølgerne er som et 

stykke musik for seks stemmer.

Bølgerne betragtes af mange som Virginia Woolfs mesterstykke 

– som det ypperste resultat af hendes stilistiske eksperimenter. 

Romanen besidder en helt enestående sproglig kraft og 

skønhed, der gør den til en af litteraturens mest poetiske 

romaner.
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”En af det 20. århundredes absolut 

mest nødvendige bøger” Philip Roth

Primo Levis vidnesbyrd fra Auschwitz er tre af det 20. 

år hundredes allervigtigste litterære værker.

 Den 13. december 1943 arresteres den italiensk-

jødiske  kemiker Primo Levi i Alperne og føres til dødslejren 

Auschwitz. Det er begyndelsen på en grum fortælling, om 

hvordan man overlever kz-lejrenes ubegribelige brutalitet og 

meningsløshed, om vejen tilbage til de levendes verden, om 

behovet for at afl ægge vidnesbyrd - om behovet for at blive 

hørt.

 De tre værker er en dyster udforskning af det, vi forstår 

som menneskelighed fyldt med visdom og sort humor på 

trods.

Denne udgave samler for første gang Primo Levis tre bøger 

om Auschwitz på dansk. 

Primo Levi (1919 - 1987) italiensk-jødisk forfatter 

og kemiker. Han blev taget til fange under 2. 

verdenskrig og deporteret til Auschwitz i 1944, hvor 

han overlevede indtil befrielsen i 1945. Levis 

vidnesbyrd om Auschwitz, Hvis dette er et menneske 

(1947) og Tøbruddet (1963), er blevet karakteriseret 

som nogle af det 20. århundredes vigtigste værker. 

Efter udgivelsen af Tøbruddet fortsatte han sit 

forfatterskab som prosaist, essayist og lyriker. I 

essaysamlingen De druknede og de frelste vendte 

Levi for sidste gang tilbage til erfaringerne fra 

Auschwitz inden sin død i 1987. Hans død formodes 

at være selvmord.
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viRginia woolf Til fyReT

Virginia Woolf (f. 1882 i London) er en af det 20. århundredes vigtigste romanforfattere og skribenter. Hun var en central skikkelse i kunstnermiljøet The Bloomsbury Group i London og grundlagde sammen med sin mand, Leonard Woolf, The Hogarth Press. Virginia Woolfs forfatterskab omfatter foruden Til fyret bl.a. Mrs. Dalloway, Orlando, Eget værelse og Bølgerne. Hun  led i lange perioder af angstanfald, og i 1941 druknede hun sig i floden Ouse. 

” En vidunderlig bog om hele livet 

… En bog der køler og brænder.” 

Poul Borum 
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Det er tiden omkring første verdenskrig. Familien Ramsay holder sommerferie på øen Skye i Hebriderne, og blandt gæsterne er den ugifte kunstner Lily Briscoe. Hendes modbillede er husmoderen mrs. Ramsay, hjemmets engel. I spændingsfeltet mellem disse to kvinder lader Virginia Woolf 

romanens kalejdoskopiske univers udfolde sig. Med Til fyret markerer Woolf sig som en af de væsentligste repræsentanter for det 20. århundredes litteratur. Med forord af Merete Pryds Helle
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ROSINANTE

”Når der findes en så fuldkommen roman i litteratur-

historien, må næsten alt, hvad der kommer bagefter, virke 

som efterslæt … Don Quijote er et opgør med prætentiøse og

humorforladte lortebøger til enhver tid!Blikket for dårskaben er djævelsk, men overbæren-

heden er af himmelske dimensioner, og det er jo sådan, det

skal være. Visse værker ejer denne misundelsesværdige tota-

litet, de har det hele med: Det realistiske, det metafysiske,

den skærende tragedie, himmelsprættet, platheden, det

jordbundne, snusfornuften, galskaben, idealismen …” – Klaus Rifbjerg, Information

”Min sjæl, hvad vil du mer?” – Politiken

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) levede en omskiftelig tilværelse. Han deltog i den kristnearmada mod tyrkerne og blev såret i slaget vedLepanto. Han blev siden taget til fange af mauriskepirater og tilbragte fem år i fangenskab i Algier.Tilbage i Spanien blev han skatteopkræver og skrevsamtidig det ene værk efter det andet. Hans storepublikumsgennembrud blev udgivelsen af første del af Don Quijote i 1605. Anden del fulgte i 1615.
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Læs også: Vejene er en milepæl i amerikansk litteratur. Bogen tager sin 

begyndelse, da Neal Cassady slutter sig til Jack Kerouac og Allen 

Ginsbergs kreds af litterære bohemer i New York. Cassady 

inspirerer dem til at rejse rundt i hele USA for at søge efter: ”en 

mistet arv, efter fædre, efter familien, efter et hjem, ja, efter selve 

Amerika”. Som sagt så gjort. Kerouac’s bog kommer til at tegne et 

portræt af en generation af unge mennesker, der hverken kan eller 

vil indpasse sig i det etablerede amerikanske samfund anno 1947. 

Den er fuld af ungdommens livstørst og fandenivoldskhed, og den 

giver et medrivende litterært billede af et Amerika, der er ved at 

forvandles til blot en drøm. Denne udgave af Vejene er den legendariske første version af 

Kerouac’s selvbiografi ske roman, som blev skrevet på en næsten 40 

meter lang papirrulle. I modsætning til den senere version bruger 

det oprindelige manuskript hovedpersonernes autentiske navne 

frem for pseudonymer, og det rummer mere personligt stof, bl.a. 

om Kerouac’s far. Det er en vildere og saftigere bog end den 

senere version. Vejene – det oprindelige manuskript udkommer her for 

første gang på dansk.

Jack Kerouac (1922-1969) amerikansk forfatter og frontfi gur i beatgenerationen. Han anses som en af de vigtigste amerikanske forfattere. Hans prosa har inspireret forfattere og sangskrivere som Hunter S. Thompson, Ken Kesey, Tom Waits og Bob Dylan. I det meste af sit voksne liv eksperimenterede han med stoffer og rejste rundt i USA eller boede hos sin mor. Kerouac døde i en alder af 47 år af indre blødninger, som menes at være forårsaget af hans kroniske alkoholisme. Vejene blev udgivet i 1957, og en anmeldelse i New York Times udråbte ham til en ny generations stemme. Men hans berømmelse kom som en overvældende og ukontrollerbar bølge, der i sidste ende førte til hans ruin.
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Kærlighed i koleraens tid er historien om de 53 år, 7 måneder og 11 

dage, de to elskende, Fermina Daza og Florentino Ariza, ventede, før de fi k hinanden.Da doktor Juvenal Urbino pinsedag falder død ned af en 

stige, under et forsøg på at fange sin undslupne papegøje, 

står en anden mand parat til at dele bord og seng med enken 

Fermina Daza.Florentino Ariza har elsket hende lidenskabeligt – om 

end langt fra trofast – gennem hele livet. I deres ungdom 

forsmåede hun ham til fordel for doktoren. Det var på den 

tid, da koleraen hærgede. Og symptomerne på kærlighed og 

kolera er i alt væsentligt de samme. 

”En fabelagtig fejring af de mange

former for kærlighed, der eksisterer 

mellem mænd og kvinder.” - The Times 

Gabriel García Márquez er født 1928 i Columbia. Han anses for at være Latinamerikas vigtigste, nu-levende forfatter. Fik i 1967 sit helt store gennem-brud med romanen 100 års ensomhed, der udkom på dansk i 1969. Den præges af en magisk realistisk stil. Romanen var hovedårsagen til, at latinamerikansk litteratur fi k stor gennemslagskraft hos læsere over hele verden. Gabriel García Márquez har udgivet en lang række andre bøger bl.a. novellesamlingerne Mama Grandes begravelse og Den blå hunds øjne, den journalistiske bog Beretning om en bortførelse, selvbiografi en At leve for at fortælle og ikke mindst romaner som Historien om et bebu-det mord, Om kærlighed og andre dæmoner og Kærlighed i kolera-ens tid, som er fi lmatiseret med Oscar-vinderen Javier Bardem i rollen som Florentino Ariza. Gabriel García Márquez modtog Nobelpriseni litteratur i 1982.
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”Genistreg af en bog.” – Information 
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meSTeRen og

maRgaRiTa 

mikhail 
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meSTeRen og

    maRgaRiTa 
mikhail 
BUlgakovI mellemkrigstidens Moskva dukker den djævelske Woland op. 

I selskab med et slæng af banditter og en skydegal kat, der går 

på to ben, spiller han skak, drikker champagne og infiltrerer 

byens kulturelle verden. På samme tid elsker den frygtløse Margarita Mesteren med 

uendelig hengivenhed. Men ingen vil binde an med at udgive 

hans store roman om Pontius Pilatus, og Mesteren ender på 

en galeanstalt. Ved Wolands mellemkomst skaffer Margarita 

imidlertid Mesteren oprejsning, og selv bliver hun inviteret til 

bal hos Satan.Mesteren og Margarita er et stort kærlighedsdrama og en fandenivoldsk satire – en roman med et knivskarpt blik for 

det dæmoniske i samfundet, som kan få det til at gyse i enhver.

Mikhail Bulgakov (1892-1940) var russisk dramatiker og forfatter til bl.a. En ung læges optegnelser og En hunds hjerte. Gennem hele sin karriere var Bulgakov genstand for kritik på grund af de satiriske og politiske dele af hans kunst. Således blev hovedværket Mesteren og Margarita først udgivet i 1966, et kvart århundrede efter Bulgakovs død, og endda i en beskåret udgave. Først i slutningen af 1980’erne forelå den fulde udgave.
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”Den måske bedste roman, der nogensinde           

  er skrevet på engelsk” – Information

MED FORORD AF BO GREEN JENSEN

ROSINANTE

George Eliot (pseudonym for Mary Ann Evans) blev født i 1819 som datter af en forvalter og voksede op i Warwickshire, i de midtengelske landskaber, der danner baggrund for mange af hendes romaner. Hun var intellektuelt begavet og følte sig tidligt an-derledes end sine jævnaldrende. Hendes roman fra 1860 Møllen ved Floss bygger delvis på hendes egen barndom og ungdom. Efter skolen holdt hun hus for sin far, der var blevet alene. Samtidig fortsatte hun sine omfattende studier af litteratur, fi losofi  og  teologi. Desuden lærte hun sig tysk, italiensk, latin og græsk og oversatte fl ere teologiske og fi losofi ske værker. Efter faderens død besluttede hun sig for at fl ytte til London og leve som forfatter. Hun kom her i kontakt med den kendte litteraturkritiker George Henry Lewes og indledte et forhold til ham. Han var allerede gift og kunne ikke opnå skilsmisse, men Mary Ann betragtede deres langvarige forhold som et ægteskab. Hendes forbindelse med Lewes, som hun hædrede ved at bruge hans fornavn i sit pseudonym, vakte skandale og fi k hendes familie til at slå hånden af hende. George Eliot døde i 1880 i London og er begravet ved siden af Lewes på Highgate Cemetary. Hendes omfattende forfatterskab er domineret af de store romaner, heriblandt Adam Bede, Romola, Felix Holt, Silas Marner, Daniel Deronda og hovedværket Middlemarch, men hun fortsatte livet igennem med at oversætte  og skrev desuden digte, anmeldelser og artikler til førende magasiner.

Middlemarch er en typisk engelsk provinsby omkring 1830. 

Her gifter Dorothea Brooke sig med den noget ældre præst 

og amatørvidenskabsmand Edward Casaubon, fordi hun øn-

sker at hjælpe ham med hans forskning. Den ambitiøse læge 

Tertius Lydgate drømmer om at revolutionere lægegernin-

gen og forelsker sig i den underskønne Rosamond Vincy, 

mens Rosamonds døgenigt af en bror, Fred, sværmer for sin 

barndomskæreste, den jordbundne og snusfornuftige Mary 

Garth. Omkring dem myldrer Middlemarchs beboere. Gode og 

onde, selviske og idealistiske afsløres med samme skarpsind 

og beskrives med humor og forståelse. George Eliots psyko-

logiske indsigt i personerne og deres motiver gør Middlemarch 

lige så medrivende i dag, som da den blev skrevet.

”En af de få engelske romaner, der er 

skrevet for voksne mennesker” – Virginia Woolf miDDle
maRCh GEORGE 

ELIOT
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”På vindueskarmen, hvor jeg stillede mit lys, lå der en stak

jordslåede bøger i et hjørne, og karmen selv var fuld af inskriptioner, som var skåret ind i malingen. Men det skrevne 

var ikke andet end et navn, gentaget med alle mulige slags 

bogstaver, store og små: Catherine Earnshaw, her og der 

varieret til Catherine Heathcliff og så igen til Catherine 

Linton. I doven sløvhed lænede jeg hovedet mod vinduet og 

fortsatte med at stave Catherine Earnshaw – Heathcliff – 

Linton, indtil mine øjne faldt i. Men de havde ikke hvilet i 

fem minutter, før et skærende lys af hvide bogstaver sprang ud 

af mørket, så levende som genfærd. Luften var vrimlende fuld 

af Catherine …”I et smukt, vildsomt hedeområde i Yorkshire vokser søskendeparret Catherine og Hindley Earnshaw op sammen 

med plejebroderen, den fattige Heathcliff. Catherine og 

Heathcliff er begge lidenskabelige naturer, lige ustyrlige og 

allerede fra barndommen dybt forbundne. Heathcliff har 

hverken herkomst eller byrd til at nyde Catherines venskab og 

får derfor den indædte Hindley på nakken. Den stort anlagte 

skæbnefortælling om kærlighed, der forsøges, fortrydes og 

forsøges igen, om had og genhad er lagt i munden på tjenestepigen Nelly Dean, der gennem tre generationer har 

tjent familien.

8105627887639ISBN 978-87-638-1056-2

Emily Brontë er født 1818 i Yorkshire. Hun blev kun 30 år gammel. Stormfulde højder er det eneste, hun nåede at skrive, men er til gengæld en af 1800-tallets vigtigste og dristigste kærlighedsro-maner. Bogen udgav hun under pseudonymet Ellis Bell. Emily Brontë var den ene af de berømte tre Brontë søstre. Ud over hende selv, var der også og Charlotte og Anne. De debuterede som digtere, men opgav hurtigt poesien til fordel for prosaen. Charlotte Brontë fi k øjeblikkelig succes med sin  guvernanteroman Jane Eyre (1847).emily
BRonTË
SToRmfUlDe 

høJDeR

” Hendes fantasi, som var mere dyster end solbeskinnet, mere stærk 

end spøgende, fandt i sådanne træk det materiale, hvoraf den 

dannede skikkelser som Heathcliff, som Earnshaw, som Catherine. 

Hun vidste ikke, hvad hun havde gjort ved at skabe disse skikkelser.”Charlotte Brontë om søsteren
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rosinante

gUSTave flaUBeRT 

følelSeRneS opDRagelSe

Gustave Flaubert (1821-80) blev født og levede i 

Normandiet. Han regnes for en af 1800-tallets 

største franske forfattere og knyttes særligt til natu-

ralismen. Han fik i 1857 et opsigtsvækkende gen-

nembrud med Madame Bovary og fik siden en kolossal 

indflydelse på moderne romankunst.

En ung og renhjertet mand drager i midten af 1800-tallet fra 

provinsen til Paris. Med sig har han begæret efter rigdom og 

kærlighed. Han bliver mødt af en politisk og social virkelighed 

under voldsom forandring. Monarkiet trues af folkemængder, 

der kræver ligeret. Mens masserne trænges på pladser og bou-

levarder, driver Fréderic hvileløst rundt. Efterhånden lykkes 

det ham at indtage de eftertragtede saloner, der giver adgang til 

et mondænt liv i samfundets højborgerlige og kunstneriske 

kredse. Selskaber og elskerinder bliver hverdag. Følelserne har 

fået deres opdragelse. Hvad mere er der at drømme om?

I Gustave Flauberts klassiker fra 1869 tegner forfatteren et 

skarpt tidsbillede af Frankrigs turbulente revolutionsår 

 1848-51, og romanen er på en gang en kærlighedshistorie  

og en  bittersød sædeskildring.

” Et mesterligt opus fra en af den 

moderne romans bedstefædre.” 

Benn Q. Holm

Med forord af jan sonnergaard
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” Den sidste store begivenhed i romanens 

historie.” – Italo Calvino

I et hus i en gade i Paris har livet sat sig sine spor. I hver en krog, i 

hver en ting venter en historie om livet i byen og andre steder på 

jorden. Bizarre, dagligdags, bevægende, usædvanlige, morsomme 

og triste historier. Malere og mordere, poeter og popsangere, 

cirkusartister, håndværkere, svindlere og diplomater indgår i et 

puslespil af livet med alle deres lidenskaber, skuffelser, illusioner 

og bedrag. På de mest besynderlige måder krydser menneskenes 

veje hinanden. Den excentriske mangemillionær, som vier sit liv til 

puslespillets kunst, lægen hvis højeste ønske er at lægge navn til en 

ret, ordbogsredaktøren, der beslutter at udarbejde en ordbog over 

glemte ord. Og midt i det encyklopædiske virvar bor også maleren, 

som en dag fostrer ideen om et maleri, der i mindste detalje skal 

skildre livet i huset, de alle bor i.

Livet en brugsanvisning er Georges Perecs hovedværk og betragtes som 

en milepæl i moderne litteratur på linje med James Joyces Ulysses.

Georges Perec (1936-82), fransk forfatter. Han 

debuterede med romanen Ting (på dansk i 1999), som 

han modtog den prestigefyldte franske litteraturpris Prix 

Renaudot for. Perec er en skribent af enestående 

kreativitet og originalitet. Han forfattede anagrammer, 

erindringer, fi lmmanuskripter, gåder, kritik, krydsord, 

lipogrammer, opskrifter, poesi, radiospil, skuespi og 

romaner. Perec var medlem af OuLiPo, en gruppe af 

kunstnere, der skrev litterære værker ud fra bestemte 

systematiske regler. Han skrev fx Forsvindingen (da. 1969) 

– en slags kriminalroman, hvor ikke kun nogle personer 

forsvinder, men også bogstavet E. Livet en brugsanvisning 

udkom i 1978 efter ni års arbejde. Romanen udkom på 

dansk i 1999.
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MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

DEN KLØGTIGE ADELSMAND

AF LA MANCHA

ROSINANTE

”Når der findes en så fuldkommen roman i litteratur-

historien, må næsten alt, hvad der kommer bagefter, virke 

som efterslæt … Don Quijote er et opgør med prætentiøse og

humorforladte lortebøger til enhver tid!

Blikket for dårskaben er djævelsk, men overbæren-

heden er af himmelske dimensioner, og det er jo sådan, det

skal være. Visse værker ejer denne misundelsesværdige tota-

litet, de har det hele med: Det realistiske, det metafysiske,

den skærende tragedie, himmelsprættet, platheden, det

jordbundne, snusfornuften, galskaben, idealismen …” 

– Klaus Rifbjerg, Information

”Min sjæl, hvad vil du mer?” – Politiken

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) levede 

en omskiftelig tilværelse. Han deltog i den kristne

armada mod tyrkerne og blev såret i slaget ved

Lepanto. Han blev siden taget til fange af mauriske

pirater og tilbragte fem år i fangenskab i Algier.

Tilbage i Spanien blev han skatteopkræver og skrev

samtidig det ene værk efter det andet. Hans store

publikumsgennembrud blev udgivelsen af første del 

af Don Quijote i 1605. Anden del fulgte i 1615.
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JoSeph RoTh RaDeTzkym
aRCh

Den engelske forfatter, kritiker og feminist Virginia 

Woolf er født i 1882 i London. På trods af sit dårlige 

psykiske helbred var hun meget produktiv og kunne leve 

af sin virksomhed som forfatter og kritiker. Hun debu-

terede i 1915 og skrev i alt ni romaner, to biografier, et 

skuespil - til amatøropførelse - to feministiske bøger, 

en hel del noveller og utallige essays og artikler. Virginia 

Woolf var sammen med sin mand, Leonard Woolf, 

medlem af den berømte kunstnerkreds The Bloomsbury 

Group. Romanen Bølgerne, der udkom i 1931 (da. 1994) 

anses for at være en af Virginia Woolfs allerbedste roma-

ner og det fornemste eksempel på hendes stilistiske eks-

perimenter med skrivestilen stream of consciousness, en 

teknik, der ved hjælp af indre monologer inddrager 

 læseren i de litterære personers tanker og følelser. På 

dansk foreligger foruden Bølgerne bl.a. Mrs. Dalloway, 

 Orlando, Eget værelse og Til fyret. I 1941 druknede Virginia 

Woolf  sig i floden Ouse. 

” En af de store europæiske slægtsromaner på 

linje med Huset Buddenbrook.” – Die Welt

Med forord af Kristian ditlev jensen

JoSeph
RoTh  
RaDeTzky
maRChSeks personer mødes i den første barndom og bliver venner 

for livet. Enkeltvis dukker deres stemmer op i fortællingens 

strøm og afslører deres mangfoldige liv, rige på glæder og 

sorger, tanker og følelser. Livets skiftende rytme høres hele 

tiden som havets taktfaste bølgeslag mod kysten. Stemmer 

dukker op, blandes og går under igen. Bølgerne er som et 

stykke musik for seks stemmer.

Bølgerne betragtes af mange som Virginia Woolfs mesterstykke 

– som det ypperste resultat af hendes stilistiske eksperimenter. 

Romanen besidder en helt enestående sproglig kraft og 

skønhed, der gør den til en af litteraturens mest poetiske 

romaner.
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»Det er meget muligt, at det bliver kedeligt og svært for mig at 

leve mellem andre mennesker. Men jeg har besluttet at være 

ærlig og åbenhjertig; mere kan ingen forlange af mig. Det er 

muligt, at folk også hér vil opfatte mig som et barn, men – så 

lad dem! Alle betragter mig jo alligevel af en eller anden grund 

som en idiot.«

Idioten, Dostojevskijs mesterværk om den gode fyrst Mysjkins 

møde med 1860’ernes Rusland, stiller afgørende spørgsmål 

om godt og ondt, sandt og falsk og om, hvad det vil sige at være 

et menneske.

fJoDoR
DoSToJevSkiJ 

fJoDoR DoSToJevSkiJ

iDioTen

” Dostojevskij giver mig mere end 

nogen videnskabsmand.” Albert Einstein

iDioTen

Fjodor Dostojevskij (1821-1881) levede et 

omskifteligt liv med ulykkelige ægteskaber, 

sygelig spillelidenskab, sygdom og bundløs 

gæld. I 1849 blev han dømt til døden for sine 

politiske aktiviteter, men blev benådet på ska-

fottet og tilbragte i stedet ti år i en sibirisk fan-

gelejr. Dostojevskij er en af vor tids mest 

berømte og beundrede forfattere med stor 

indflydelse på verdenslitteraturens udvikling i 

eftertiden. Blandt hans øvrige værker er 

Brødrene Karamazov, Forbrydelse og straf og 

Onde ånder. Idioten udkom på russisk 1868-

69 og på dansk med titlen Fyrst Myschkin i 

1887.
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”Manuskripter kan ikke brænde” 

meSTeRen og

maRgaRiTa 

mikhail 
BUlgakov

m
eSTeRen og

    m
aRgaRiTa 

m
ikhail 

BUlgakovI mellemkrigstidens Moskva dukker den djævelske Woland op. 

I selskab med et slæng af banditter og en skydegal kat, der går 

på to ben, spiller han skak, drikker champagne og infiltrerer 

byens kulturelle verden.

 På samme tid elsker den frygtløse Margarita Mesteren med 

uendelig hengivenhed. Men ingen vil binde an med at udgive 

hans store roman om Pontius Pilatus, og Mesteren ender på 

en galeanstalt. Ved Wolands mellemkomst skaffer Margarita 

imidlertid Mesteren oprejsning, og selv bliver hun inviteret til 

bal hos Satan.

Mesteren og Margarita er et stort kærlighedsdrama og en 

fandenivoldsk satire – en roman med et knivskarpt blik for 

det dæmoniske i samfundet, som kan få det til at gyse i 

enhver.

Mikhail Bulgakov (1892-1940) var russisk dramatiker 

og forfatter til bl.a. En ung læges optegnelser og En hunds hjerte. 

Gennem hele sin karriere var Bulgakov genstand for 

kritik på grund af de satiriske og politiske dele af hans 

kunst. Således blev hovedværket Mesteren og Margarita først 

udgivet i 1966, et kvart århundrede efter Bulgakovs død, 

og endda i en beskåret udgave. Først i slutningen af 

1980’erne forelå den fulde udgave.

8082177887639
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GEORGE ELIOT

”Den måske bedste roman, der nogensinde           

  er skrevet på engelsk” – Information

MED FORORD AF BO GREEN JENSEN

ROSINANTE

George Eliot (pseudonym for Mary Ann Evans) blev 

født i 1819 som datter af en forvalter og voksede op i 

Warwickshire, i de midtengelske landskaber, der 

danner baggrund for mange af hendes romaner. 

Hun var intellektuelt begavet og følte sig tidligt an-

derledes end sine jævnaldrende. Hendes roman fra 

1860 Møllen ved Floss bygger delvis på hendes egen 

barndom og ungdom. Efter skolen holdt hun hus for 

sin far, der var blevet alene. Samtidig fortsatte hun 

sine omfattende studier af litteratur, fi losofi  og 

 teologi. Desuden lærte hun sig tysk, italiensk, latin 

og græsk og oversatte fl ere teologiske og fi losofi ske 

værker.

 Efter faderens død besluttede hun sig for at 

fl ytte til London og leve som forfatter. Hun kom her 

i kontakt med den kendte litteraturkritiker George 

Henry Lewes og indledte et forhold til ham. Han var 

allerede gift og kunne ikke opnå skilsmisse, men 

Mary Ann betragtede deres langvarige forhold som et 

ægteskab. Hendes forbindelse med Lewes, som hun 

hædrede ved at bruge hans fornavn i sit pseudonym, 

vakte skandale og fi k hendes familie til at slå hånden 

af hende. George Eliot døde i 1880 i London og er 

begravet ved siden af Lewes på Highgate Cemetary. 

Hendes omfattende forfatterskab er domineret af de 

store romaner, heriblandt Adam Bede, Romola, Felix Holt, 

Silas Marner, Daniel Deronda og hovedværket Middlemarch, 

men hun fortsatte livet igennem med at oversætte  

og skrev desuden digte, anmeldelser og artikler til 

førende magasiner.

Middlemarch er en typisk engelsk provinsby omkring 1830. 

Her gifter Dorothea Brooke sig med den noget ældre præst 

og amatørvidenskabsmand Edward Casaubon, fordi hun øn-

sker at hjælpe ham med hans forskning. Den ambitiøse læge 

Tertius Lydgate drømmer om at revolutionere lægegernin-

gen og forelsker sig i den underskønne Rosamond Vincy, 

mens Rosamonds døgenigt af en bror, Fred, sværmer for sin 

barndomskæreste, den jordbundne og snusfornuftige Mary 

Garth.

 Omkring dem myldrer Middlemarchs beboere. Gode og 

onde, selviske og idealistiske afsløres med samme skarpsind 

og beskrives med humor og forståelse. George Eliots psyko-

logiske indsigt i personerne og deres motiver gør Middlemarch 

lige så medrivende i dag, som da den blev skrevet.

”En af de få engelske romaner, der er 

skrevet for voksne mennesker” 

– Virginia Woolf
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”En af det 20. århundredes absolut 

mest nødvendige bøger” Philip Roth

Primo Levis vidnesbyrd fra Auschwitz er tre af det 20. år hundredes allervigtigste litterære værker. Den 13. december 1943 arresteres den italiensk-jødiske  kemiker Primo Levi i Alperne og føres til dødslejren Auschwitz. Det er begyndelsen på en grum fortælling, om hvordan man overlever kz-lejrenes ubegribelige brutalitet og 

meningsløshed, om vejen tilbage til de levendes verden, om behovet for at afl ægge vidnesbyrd - om behovet for at blive hørt. De tre værker er en dyster udforskning af det, vi forstår som menneskelighed fyldt med visdom og sort humor på trods.Denne udgave samler for første gang Primo Levis tre bøger om Auschwitz på dansk. 

Primo Levi (1919 - 1987) italiensk-jødisk forfatter og kemiker. Han blev taget til fange under 2. verdenskrig og deporteret til Auschwitz i 1944, hvor han overlevede indtil befrielsen i 1945. Levis vidnesbyrd om Auschwitz, Hvis dette er et menneske (1947) og Tøbruddet (1963), er blevet karakteriseret som nogle af det 20. århundredes vigtigste værker. Efter udgivelsen af Tøbruddet fortsatte han sit forfatterskab som prosaist, essayist og lyriker. I essaysamlingen De druknede og de frelste vendte Levi for sidste gang tilbage til erfaringerne fra Auschwitz inden sin død i 1987. Hans død formodes at være selvmord.
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ROSINANTE

”Når der findes en så fuldkommen roman i litteratur-

historien, må næsten alt, hvad der kommer bagefter, virke 

som efterslæt … Don Quijote er et opgør med prætentiøse og

humorforladte lortebøger til enhver tid!Blikket for dårskaben er djævelsk, men overbæren-

heden er af himmelske dimensioner, og det er jo sådan, det

skal være. Visse værker ejer denne misundelsesværdige tota-

litet, de har det hele med: Det realistiske, det metafysiske,

den skærende tragedie, himmelsprættet, platheden, det

jordbundne, snusfornuften, galskaben, idealismen …” – Klaus Rifbjerg, Information

”Min sjæl, hvad vil du mer?” – Politiken

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) levede en omskiftelig tilværelse. Han deltog i den kristnearmada mod tyrkerne og blev såret i slaget vedLepanto. Han blev siden taget til fange af mauriskepirater og tilbragte fem år i fangenskab i Algier.Tilbage i Spanien blev han skatteopkræver og skrevsamtidig det ene værk efter det andet. Hans storepublikumsgennembrud blev udgivelsen af første del af Don Quijote i 1605. Anden del fulgte i 1615.
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Læs også: Vejene er en milepæl i amerikansk litteratur. Bogen tager sin 

begyndelse, da Neal Cassady slutter sig til Jack Kerouac og Allen 

Ginsbergs kreds af litterære bohemer i New York. Cassady 

inspirerer dem til at rejse rundt i hele USA for at søge efter: ”en 

mistet arv, efter fædre, efter familien, efter et hjem, ja, efter selve 

Amerika”. Som sagt så gjort. Kerouac’s bog kommer til at tegne et 

portræt af en generation af unge mennesker, der hverken kan eller 

vil indpasse sig i det etablerede amerikanske samfund anno 1947. 

Den er fuld af ungdommens livstørst og fandenivoldskhed, og den 

giver et medrivende litterært billede af et Amerika, der er ved at 

forvandles til blot en drøm. Denne udgave af Vejene er den legendariske første version af 

Kerouac’s selvbiografi ske roman, som blev skrevet på en næsten 40 

meter lang papirrulle. I modsætning til den senere version bruger 

det oprindelige manuskript hovedpersonernes autentiske navne 

frem for pseudonymer, og det rummer mere personligt stof, bl.a. 

om Kerouac’s far. Det er en vildere og saftigere bog end den 

senere version. Vejene – det oprindelige manuskript udkommer her for 

første gang på dansk.

Jack Kerouac (1922-1969) amerikansk forfatter og frontfi gur i beatgenerationen. Han anses som en af de vigtigste amerikanske forfattere. Hans prosa har inspireret forfattere og sangskrivere som Hunter S. Thompson, Ken Kesey, Tom Waits og Bob Dylan. I det meste af sit voksne liv eksperimenterede han med stoffer og rejste rundt i USA eller boede hos sin mor. Kerouac døde i en alder af 47 år af indre blødninger, som menes at være forårsaget af hans kroniske alkoholisme. Vejene blev udgivet i 1957, og en anmeldelse i New York Times udråbte ham til en ny generations stemme. Men hans berømmelse kom som en overvældende og ukontrollerbar bølge, der i sidste ende førte til hans ruin.
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i koleRaenS 

TiD gaBRiel

gaRCÍa 
mÁRQUez

Kærlighed i koleraens tid er historien om de 53 år, 7 måneder og 11 

dage, de to elskende, Fermina Daza og Florentino Ariza, ventede, før de fi k hinanden.Da doktor Juvenal Urbino pinsedag falder død ned af en stige, under et forsøg på at fange sin undslupne papegøje, står en anden mand parat til at dele bord og seng med enken Fermina Daza.Florentino Ariza har elsket hende lidenskabeligt – om end langt fra trofast – gennem hele livet. I deres ungdom forsmåede hun ham til fordel for doktoren. Det var på den tid, da koleraen hærgede. Og symptomerne på kærlighed og kolera er i alt væsentligt de samme. 

”En fabelagtig fejring af de mangeformer for kærlighed, der eksisterer 

mellem mænd og kvinder.” - The Times 

Gabriel García Márquez er født 1928 i Columbia. Han anses for at være Latinamerikas vigtigste, nu-levende forfatter. Fik i 1967 sit helt store gennem-brud med romanen 100 års ensomhed, der udkom på dansk i 1969. Den præges af en magisk realistisk stil. Romanen var hovedårsagen til, at latinamerikansk litteratur fi k stor gennemslagskraft hos læsere over hele verden. Gabriel García Márquez har udgivet en lang række andre bøger bl.a. novellesamlingerne Mama Grandes begravelse og Den blå hunds øjne, den journalistiske bog Beretning om en bortførelse, selvbiografi en At leve for at fortælle og ikke mindst romaner som Historien om et bebu-det mord, Om kærlighed og andre dæmoner og Kærlighed i kolera-ens tid, som er fi lmatiseret med Oscar-vinderen Javier Bardem i rollen som Florentino Ariza. Gabriel García Márquez modtog Nobelpriseni litteratur i 1982.
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”Genistreg af en bog.” – Information 

Modtager af Nobelprisen i litteratur
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ROSINANTE

”Manuskripter kan ikke brænde” 

meSTeRen og

maRgaRiTa 

mikhail 
BUlgakov

meSTeRen og

    maRgaRiTa 
mikhail 
BUlgakovI mellemkrigstidens Moskva dukker den djævelske Woland op. 

I selskab med et slæng af banditter og en skydegal kat, der går 

på to ben, spiller han skak, drikker champagne og infiltrerer 

byens kulturelle verden. På samme tid elsker den frygtløse Margarita Mesteren med 

uendelig hengivenhed. Men ingen vil binde an med at udgive 

hans store roman om Pontius Pilatus, og Mesteren ender på 

en galeanstalt. Ved Wolands mellemkomst skaffer Margarita imidlertid Mesteren oprejsning, og selv bliver hun inviteret til bal hos Satan.Mesteren og Margarita er et stort kærlighedsdrama og en fandenivoldsk satire – en roman med et knivskarpt blik for det dæmoniske i samfundet, som kan få det til at gyse i enhver.

Mikhail Bulgakov (1892-1940) var russisk dramatiker og forfatter til bl.a. En ung læges optegnelser og En hunds hjerte. Gennem hele sin karriere var Bulgakov genstand for kritik på grund af de satiriske og politiske dele af hans kunst. Således blev hovedværket Mesteren og Margarita først udgivet i 1966, et kvart århundrede efter Bulgakovs død, og endda i en beskåret udgave. Først i slutningen af 1980’erne forelå den fulde udgave.
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GEORGE ELIOT

”Den måske bedste roman, der nogensinde           

  er skrevet på engelsk” – Information

MED FORORD AF BO GREEN JENSEN

ROSINANTE

George Eliot (pseudonym for Mary Ann Evans) blev født i 1819 som datter af en forvalter og voksede op i Warwickshire, i de midtengelske landskaber, der danner baggrund for mange af hendes romaner. Hun var intellektuelt begavet og følte sig tidligt an-derledes end sine jævnaldrende. Hendes roman fra 1860 Møllen ved Floss bygger delvis på hendes egen barndom og ungdom. Efter skolen holdt hun hus for sin far, der var blevet alene. Samtidig fortsatte hun sine omfattende studier af litteratur, fi losofi  og  teologi. Desuden lærte hun sig tysk, italiensk, latin og græsk og oversatte fl ere teologiske og fi losofi ske værker. Efter faderens død besluttede hun sig for at fl ytte til London og leve som forfatter. Hun kom her i kontakt med den kendte litteraturkritiker George Henry Lewes og indledte et forhold til ham. Han var allerede gift og kunne ikke opnå skilsmisse, men Mary Ann betragtede deres langvarige forhold som et ægteskab. Hendes forbindelse med Lewes, som hun hædrede ved at bruge hans fornavn i sit pseudonym, vakte skandale og fi k hendes familie til at slå hånden af hende. George Eliot døde i 1880 i London og er begravet ved siden af Lewes på Highgate Cemetary. Hendes omfattende forfatterskab er domineret af de store romaner, heriblandt Adam Bede, Romola, Felix Holt, Silas Marner, Daniel Deronda og hovedværket Middlemarch, men hun fortsatte livet igennem med at oversætte  og skrev desuden digte, anmeldelser og artikler til førende magasiner.

Middlemarch er en typisk engelsk provinsby omkring 1830. 

Her gifter Dorothea Brooke sig med den noget ældre præst 

og amatørvidenskabsmand Edward Casaubon, fordi hun øn-

sker at hjælpe ham med hans forskning. Den ambitiøse læge 

Tertius Lydgate drømmer om at revolutionere lægegernin-

gen og forelsker sig i den underskønne Rosamond Vincy, 

mens Rosamonds døgenigt af en bror, Fred, sværmer for sin 

barndomskæreste, den jordbundne og snusfornuftige Mary 

Garth. Omkring dem myldrer Middlemarchs beboere. Gode og 

onde, selviske og idealistiske afsløres med samme skarpsind 

og beskrives med humor og forståelse. George Eliots psyko-

logiske indsigt i personerne og deres motiver gør Middlemarch 

lige så medrivende i dag, som da den blev skrevet.

”En af de få engelske romaner, der er 

skrevet for voksne mennesker” – Virginia Woolf miDDle
maRCh GEORGE 

ELIOT
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emily BRonTË

SToRmfUlDe høJDeR

”På vindueskarmen, hvor jeg stillede mit lys, lå der en stakjordslåede bøger i et hjørne, og karmen selv var fuld af inskriptioner, som var skåret ind i malingen. Men det skrevne 

var ikke andet end et navn, gentaget med alle mulige slags bogstaver, store og små: Catherine Earnshaw, her og der varieret til Catherine Heathcliff og så igen til Catherine Linton. I doven sløvhed lænede jeg hovedet mod vinduet og fortsatte med at stave Catherine Earnshaw – Heathcliff – Linton, indtil mine øjne faldt i. Men de havde ikke hvilet i fem minutter, før et skærende lys af hvide bogstaver sprang ud 

af mørket, så levende som genfærd. Luften var vrimlende fuld 

af Catherine …”I et smukt, vildsomt hedeområde i Yorkshire vokser søskendeparret Catherine og Hindley Earnshaw op sammen med plejebroderen, den fattige Heathcliff. Catherine og Heathcliff er begge lidenskabelige naturer, lige ustyrlige og allerede fra barndommen dybt forbundne. Heathcliff har hverken herkomst eller byrd til at nyde Catherines venskab og 

får derfor den indædte Hindley på nakken. Den stort anlagte 

skæbnefortælling om kærlighed, der forsøges, fortrydes og forsøges igen, om had og genhad er lagt i munden på tjenestepigen Nelly Dean, der gennem tre generationer har tjent familien.

8105627887639ISBN 978-87-638-1056-2

Emily Brontë er født 1818 i Yorkshire. Hun blev kun 30 år gammel. Stormfulde højder er det eneste, hun nåede at skrive, men er til gengæld en af 1800-tallets vigtigste og dristigste kærlighedsro-maner. Bogen udgav hun under pseudonymet Ellis Bell. Emily Brontë var den ene af de berømte tre Brontë søstre. Ud over hende selv, var der også og Charlotte og Anne. De debuterede som digtere, men opgav hurtigt poesien til fordel for prosaen. Charlotte Brontë fi k øjeblikkelig succes med sin  guvernanteroman Jane Eyre (1847).emily
BRonTË
SToRmfUlDe 

høJDeR

” Hendes fantasi, som var mere dyster end solbeskinnet, mere stærk 

end spøgende, fandt i sådanne træk det materiale, hvoraf den dannede skikkelser som Heathcliff, som Earnshaw, som Catherine. 

Hun vidste ikke, hvad hun havde gjort ved at skabe disse skikkelser.”Charlotte Brontë om søsteren
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Kort før sin død i 1949 kompletterede Klaus Mann denne 

store selvbiografi, der indledes med skildringen af hans barn-

dom i Katja og Thomas Manns hjem i München, centrum for 

datidens store tyske forfattere og musikere. Fra barnsben af er 

Klaus Mann skrivende, og efter endt skolegang drager han i 

1925 til Berlin, hvor han hurtigt skaber sig et navn som tea-

terkritiker. Sammen med sin højt elskede søster, Erika, kaster 

han sig ud i Berlins hektiske teaterliv. Og med sit kosmopoli-

tiske verdenssyn foretager han mange udlandsrejser i Europa 

og USA. Med sine mange kontakter lærer han datidens store 

kunstnere at kende, og han giver fremragende portrætter af 

blandt  andre André Gide, Picasso og Joseph Roth. Samtidig 

formørkes  scenen af nazisternes kyniske fremfærd, og det er 

fascinerende at følge Klaus Manns registrering af dette drama 

med alle dets overraskende svigt - også i kultureliten. Med 

stor fortællekraft og indlevelse gør Klaus Mann tiden lysle-

vende. Da krigen viser sig uundgåelig, tvinges han i eksil i 

USA. Mann giver en levende beskrivelse af USA og ikke 

mindst af omskostningerne ved at leve i eksil, især for et men-

neske, der er så bundet til sit land og sin fortid. Også i vores 

flygtningetid er det gribende læsning. 

Den første udgave af Klaus Manns selvbiografi udkom på engelsk i 

1942. Den foreliggende udgave af Vendepunktet er oversat efter den 

tyske, der blev udgivet posthumt i 1952, og til hvilken Klaus Mann havde 

føjet et kapitel efter sin tilbagevenden til Tyskland.

ROSINANTE

viRginia 
woolf  
Til fyReT

viRginia woolf Til fyReT

Virginia Woolf (f. 1882 i London) er en af det 20. århundredes vigtigste romanforfattere og skribenter. Hun var en central skikkelse i kunstnermiljøet The Bloomsbury Group i London og grundlagde sammen med sin mand, Leonard Woolf, The Hogarth Press. Virginia Woolfs forfatterskab omfatter foruden Til fyret bl.a. Mrs. Dalloway, Orlando, Eget værelse og Bølgerne. Hun  led i lange perioder af angstanfald, og i 1941 druknede hun sig i floden Ouse. 

” En vidunderlig bog om hele livet 

… En bog der køler og brænder.” 

Poul Borum 
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Det er tiden omkring første verdenskrig. Familien Ramsay holder sommerferie på øen Skye i Hebriderne, og blandt gæsterne er den ugifte kunstner Lily Briscoe. Hendes modbillede er husmoderen mrs. Ramsay, hjemmets engel. I spændingsfeltet mellem disse to kvinder lader Virginia Woolf romanens kalejdoskopiske univers udfolde sig. Med Til fyret markerer Woolf sig som en af de væsentligste repræsentanter for det 20. århundredes litteratur. Med forord af Merete Pryds Helle
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Klaus Mann er født i 1906. Efter en lykkelig barn-

dom i en stor børneflok i det mannske hjem i 

 München drager han til Berlin, hvor han i 20’ernes 

Tyskland kaster sig ud i et engageret ungdomsliv. 

Fra første færd er han arg modstander af Hitlers 

regime og bliver en af tidens mest aggressive anti-

fascistiske skribenter, hvilket tvinger ham ud i et 

langt eksil i USA, hvor han oplever 30’ernes og 

40’ernes hektiske kultur og historie. I 1943 bliver 

han amerikansk statsborger, melder sig til det 

ameri kanske militær og deltager i de allieredes felt-

tog i Italien i 1944. I 1945 kan han endelig vende 

tilbage til Østrig og Tyskland, hvis ruinhobe – ikke 

mindst i gensynet med barndomshjemmet – gør et 

dybt indtryk på ham. De følgende års begyndende 

kolde krig gør ham dybt desillusioneret, og i maj 

1949 tager han sit eget liv.

Med forord af Klaus rifBjerg

” En af det 20. århundredes bedste 

selvbiografier” Bloomsbury Review
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Den engelske forfatter, kritiker og feminist Virginia 

Woolf er født i 1882 i London. På trods af sit dårlige 

psykiske helbred var hun meget produktiv og kunne leve 

af sin virksomhed som forfatter og kritiker. Hun debu-

terede i 1915 og skrev i alt ni romaner, to biografier, et 

skuespil - til amatøropførelse - to feministiske bøger, 

en hel del noveller og utallige essays og artikler. Virginia 

Woolf var sammen med sin mand, Leonard Woolf, 

medlem af den berømte kunstnerkreds The Bloomsbury 

Group. Romanen Bølgerne, der udkom i 1931 (da. 1994) 

anses for at være en af Virginia Woolfs allerbedste roma-

ner og det fornemste eksempel på hendes stilistiske eks-

perimenter med skrivestilen stream of consciousness, en 

teknik, der ved hjælp af indre monologer inddrager 

 læseren i de litterære personers tanker og følelser. På 

dansk foreligger foruden Bølgerne bl.a. Mrs. Dalloway, 

 Orlando, Eget værelse og Til fyret. I 1941 druknede Virginia 

Woolf  sig i floden Ouse. 

” … Det er en livsverden, Sterne så mesterligt skildrer, 

med smerte og ømhed og en utrolig medmenneskelig 

indføling. – Poul Borum

ROSINANTE

Med forord af 

en forfatter efternavn

laURenCe 

STeRne 
TRiSTRam 

ShanDyS 

levneD og 
meningeRSeks personer mødes i den første barndom og bliver venner 

for livet. Enkeltvis dukker deres stemmer op i fortællingens 

strøm og afslører deres mangfoldige liv, rige på glæder og 

sorger, tanker og følelser. Livets skiftende rytme høres hele 

tiden som havets taktfaste bølgeslag mod kysten. Stemmer 

dukker op, blandes og går under igen. Bølgerne er som et 

stykke musik for seks stemmer.

Bølgerne betragtes af mange som Virginia Woolfs mesterstykke 

– som det ypperste resultat af hendes stilistiske eksperimenter. 

Romanen besidder en helt enestående sproglig kraft og 

skønhed, der gør den til en af litteraturens mest poetiske 

romaner.
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rosinante

gUSTave flaUBeRT 

følelSeRneS opDRagelSe

Gustave Flaubert (1821-80) blev født og levede i 

Normandiet. Han regnes for en af 1800-tallets 

største franske forfattere og knyttes særligt til natu-

ralismen. Han fik i 1857 et opsigtsvækkende gen-

nembrud med Madame Bovary og fik siden en kolossal 

indflydelse på moderne romankunst.

En ung og renhjertet mand drager i midten af 1800-tallet fra 

provinsen til Paris. Med sig har han begæret efter rigdom og 

kærlighed. Han bliver mødt af en politisk og social virkelighed 

under voldsom forandring. Monarkiet trues af folkemængder, 

der kræver ligeret. Mens masserne trænges på pladser og bou-

levarder, driver Fréderic hvileløst rundt. Efterhånden lykkes 

det ham at indtage de eftertragtede saloner, der giver adgang til 

et mondænt liv i samfundets højborgerlige og kunstneriske 

kredse. Selskaber og elskerinder bliver hverdag. Følelserne har 

fået deres opdragelse. Hvad mere er der at drømme om?

I Gustave Flauberts klassiker fra 1869 tegner forfatteren et 

skarpt tidsbillede af Frankrigs turbulente revolutionsår 

 1848-51, og romanen er på en gang en kærlighedshistorie  

og en  bittersød sædeskildring.

” Et mesterligt opus fra en af den 

moderne romans bedstefædre.” 

Benn Q. Holm

Med forord af jan sonnergaard
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ROSINANTE

Daniel Defoe RoBinSon CRUSoe

Den engelske forfatter, kritiker og feminist Virginia 

Woolf er født i 1882 i London. På trods af sit dårlige 

psykiske helbred var hun meget produktiv og kunne leve 

af sin virksomhed som forfatter og kritiker. Hun debu-

terede i 1915 og skrev i alt ni romaner, to biografier, et 

skuespil - til amatøropførelse - to feministiske bøger, 

en hel del noveller og utallige essays og artikler. Virginia 

Woolf var sammen med sin mand, Leonard Woolf, 

medlem af den berømte kunstnerkreds The Bloomsbury 

Group. Romanen Bølgerne, der udkom i 1931 (da. 1994) 

anses for at være en af Virginia Woolfs allerbedste roma-

ner og det fornemste eksempel på hendes stilistiske eks-

perimenter med skrivestilen stream of consciousness, en 

teknik, der ved hjælp af indre monologer inddrager 

 læseren i de litterære personers tanker og følelser. På 

dansk foreligger foruden Bølgerne bl.a. Mrs. Dalloway, 

 Orlando, Eget værelse og Til fyret. I 1941 druknede Virginia 

Woolf  sig i floden Ouse. 

” Af denne bog kan man lære alt, hvad man kan lære  

af bøger.” - Jean-Jacques Rousseau

Med forord af 

troels Kløvedal

Daniel  
Defoe 
RoBinSon 
CRUSoe Seks personer mødes i den første barndom og bliver venner 

for livet. Enkeltvis dukker deres stemmer op i fortællingens 

strøm og afslører deres mangfoldige liv, rige på glæder og 

sorger, tanker og følelser. Livets skiftende rytme høres hele 

tiden som havets taktfaste bølgeslag mod kysten. Stemmer 

dukker op, blandes og går under igen. Bølgerne er som et 

stykke musik for seks stemmer.

Bølgerne betragtes af mange som Virginia Woolfs mesterstykke 

– som det ypperste resultat af hendes stilistiske eksperimenter. 

Romanen besidder en helt enestående sproglig kraft og 

skønhed, der gør den til en af litteraturens mest poetiske 

romaner.
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”Manuskripter kan ikke brænde” 

meSTeRen og

maRgaRiTa 

mikhail 
BUlgakov

meSTeRen og

    maRgaRiTa 
mikhail 
BUlgakovI mellemkrigstidens Moskva dukker den djævelske Woland op. 

I selskab med et slæng af banditter og en skydegal kat, der går 

på to ben, spiller han skak, drikker champagne og infiltrerer 

byens kulturelle verden. På samme tid elsker den frygtløse Margarita Mesteren med 

uendelig hengivenhed. Men ingen vil binde an med at udgive 

hans store roman om Pontius Pilatus, og Mesteren ender på 

en galeanstalt. Ved Wolands mellemkomst skaffer Margarita 

imidlertid Mesteren oprejsning, og selv bliver hun inviteret til 

bal hos Satan.Mesteren og Margarita er et stort kærlighedsdrama og en fandenivoldsk satire – en roman med et knivskarpt blik for 

det dæmoniske i samfundet, som kan få det til at gyse i enhver.

Mikhail Bulgakov (1892-1940) var russisk dramatiker og forfatter til bl.a. En ung læges optegnelser og En hunds hjerte. Gennem hele sin karriere var Bulgakov genstand for kritik på grund af de satiriske og politiske dele af hans kunst. Således blev hovedværket Mesteren og Margarita først udgivet i 1966, et kvart århundrede efter Bulgakovs død, og endda i en beskåret udgave. Først i slutningen af 1980’erne forelå den fulde udgave.
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”Den måske bedste roman, der nogensinde           

  er skrevet på engelsk” – Information

MED FORORD AF BO GREEN JENSEN

ROSINANTE

George Eliot (pseudonym for Mary Ann Evans) blev født i 1819 som datter af en forvalter og voksede op i Warwickshire, i de midtengelske landskaber, der danner baggrund for mange af hendes romaner. Hun var intellektuelt begavet og følte sig tidligt an-derledes end sine jævnaldrende. Hendes roman fra 1860 Møllen ved Floss bygger delvis på hendes egen barndom og ungdom. Efter skolen holdt hun hus for sin far, der var blevet alene. Samtidig fortsatte hun sine omfattende studier af litteratur, fi losofi  og  teologi. Desuden lærte hun sig tysk, italiensk, latin og græsk og oversatte fl ere teologiske og fi losofi ske værker. Efter faderens død besluttede hun sig for at fl ytte til London og leve som forfatter. Hun kom her i kontakt med den kendte litteraturkritiker George Henry Lewes og indledte et forhold til ham. Han var allerede gift og kunne ikke opnå skilsmisse, men Mary Ann betragtede deres langvarige forhold som et ægteskab. Hendes forbindelse med Lewes, som hun hædrede ved at bruge hans fornavn i sit pseudonym, vakte skandale og fi k hendes familie til at slå hånden af hende. George Eliot døde i 1880 i London og er begravet ved siden af Lewes på Highgate Cemetary. Hendes omfattende forfatterskab er domineret af de store romaner, heriblandt Adam Bede, Romola, Felix Holt, Silas Marner, Daniel Deronda og hovedværket Middlemarch, men hun fortsatte livet igennem med at oversætte  og skrev desuden digte, anmeldelser og artikler til førende magasiner.

Middlemarch er en typisk engelsk provinsby omkring 1830. 

Her gifter Dorothea Brooke sig med den noget ældre præst 

og amatørvidenskabsmand Edward Casaubon, fordi hun øn-

sker at hjælpe ham med hans forskning. Den ambitiøse læge 

Tertius Lydgate drømmer om at revolutionere lægegernin-

gen og forelsker sig i den underskønne Rosamond Vincy, 

mens Rosamonds døgenigt af en bror, Fred, sværmer for sin 

barndomskæreste, den jordbundne og snusfornuftige Mary 

Garth. Omkring dem myldrer Middlemarchs beboere. Gode og 

onde, selviske og idealistiske afsløres med samme skarpsind 

og beskrives med humor og forståelse. George Eliots psyko-

logiske indsigt i personerne og deres motiver gør Middlemarch 

lige så medrivende i dag, som da den blev skrevet.

”En af de få engelske romaner, der er 

skrevet for voksne mennesker” – Virginia Woolf miDDle
maRCh GEORGE 

ELIOT

Don
QUiJoTe

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

DEN KLØGTIGE ADELSMANDAF LA MANCHA

ROSINANTE

”Når der findes en så fuldkommen roman i litteratur-

historien, må næsten alt, hvad der kommer bagefter, virke 

som efterslæt … Don Quijote er et opgør med prætentiøse og

humorforladte lortebøger til enhver tid!Blikket for dårskaben er djævelsk, men overbæren-

heden er af himmelske dimensioner, og det er jo sådan, det

skal være. Visse værker ejer denne misundelsesværdige tota-

litet, de har det hele med: Det realistiske, det metafysiske,

den skærende tragedie, himmelsprættet, platheden, det

jordbundne, snusfornuften, galskaben, idealismen …” – Klaus Rifbjerg, Information

”Min sjæl, hvad vil du mer?” – Politiken

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) levede en omskiftelig tilværelse. Han deltog i den kristnearmada mod tyrkerne og blev såret i slaget vedLepanto. Han blev siden taget til fange af mauriskepirater og tilbragte fem år i fangenskab i Algier.Tilbage i Spanien blev han skatteopkræver og skrevsamtidig det ene værk efter det andet. Hans storepublikumsgennembrud blev udgivelsen af første del af Don Quijote i 1605. Anden del fulgte i 1615.
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Læs også: Vejene er en milepæl i amerikansk litteratur. Bogen tager sin 

begyndelse, da Neal Cassady slutter sig til Jack Kerouac og Allen 

Ginsbergs kreds af litterære bohemer i New York. Cassady 

inspirerer dem til at rejse rundt i hele USA for at søge efter: ”en 

mistet arv, efter fædre, efter familien, efter et hjem, ja, efter selve 

Amerika”. Som sagt så gjort. Kerouac’s bog kommer til at tegne et 

portræt af en generation af unge mennesker, der hverken kan eller 

vil indpasse sig i det etablerede amerikanske samfund anno 1947. 

Den er fuld af ungdommens livstørst og fandenivoldskhed, og den 

giver et medrivende litterært billede af et Amerika, der er ved at 

forvandles til blot en drøm. 

Denne udgave af Vejene er den legendariske første version af 

Kerouac’s selvbiografi ske roman, som blev skrevet på en næsten 40 

meter lang papirrulle. I modsætning til den senere version bruger 

det oprindelige manuskript hovedpersonernes autentiske navne 

frem for pseudonymer, og det rummer mere personligt stof, bl.a. 

om Kerouac’s far. Det er en vildere og saftigere bog end den 

senere version. Vejene – det oprindelige manuskript udkommer her for 

første gang på dansk.

Jack Kerouac (1922-1969) amerikansk forfatter og 

frontfi gur i beatgenerationen. Han anses som en af 

de vigtigste amerikanske forfattere. Hans prosa har 

inspireret forfattere og sangskrivere som Hunter S. 

Thompson, Ken Kesey, Tom Waits og Bob Dylan. I 

det meste af sit voksne liv eksperimenterede han 

med stoffer og rejste rundt i USA eller boede hos 

sin mor. Kerouac døde i en alder af 47 år af indre 

blødninger, som menes at være forårsaget af hans 

kroniske alkoholisme. Vejene blev udgivet i 1957, og 

en anmeldelse i New York Times udråbte ham til en ny 

generations stemme. Men hans berømmelse kom 

som en overvældende og ukontrollerbar bølge, der i 

sidste ende førte til hans ruin.
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viRginia w
oolf BølgeRne

Den engelske forfatter, kritiker og feminist Virginia 

Woolf er født i 1882 i London. På trods af sit dårlige 

psykiske helbred var hun meget produktiv og kunne leve 

af sin virksomhed som forfatter og kritiker. Hun debu-

terede i 1915 og skrev i alt ni romaner, to biografier, et 

skuespil - til amatøropførelse - to feministiske bøger, 

en hel del noveller og utallige essays og artikler. Virginia 

Woolf var sammen med sin mand, Leonard Woolf, 

medlem af den berømte kunstnerkreds The Bloomsbury 

Group. Romanen Bølgerne, der udkom i 1931 (da. 1994) 

anses for at være en af Virginia Woolfs allerbedste roma-

ner og det fornemste eksempel på hendes stilistiske eks-

perimenter med skrivestilen stream of consciousness, en 

teknik, der ved hjælp af indre monologer inddrager 

 læseren i de litterære personers tanker og følelser. På 

dansk foreligger foruden Bølgerne bl.a. Mrs. Dalloway, 

 Orlando, Eget værelse og Til fyret. I 1941 druknede Virginia 

Woolf  sig i floden Ouse. 

” … Det er en livsverden, Woolf så mesterligt skildrer, 

med smerte og ømhed og en utrolig medmenneskelig 

indføling. Bølgerne er en roman, som det føles godt 

og varmt at læse. Ja, når man er nået til sidste side, 

glæder man sig bare til at begynde forfra.” Poul Borum

Med forord af 

anne lise Marstrand-jørgensen

viRginia 
woolf  
BølgeRneSeks personer mødes i den første barndom og bliver venner 

for livet. Enkeltvis dukker deres stemmer op i fortællingens 

strøm og afslører deres mangfoldige liv, rige på glæder og 

sorger, tanker og følelser. Livets skiftende rytme høres hele 

tiden som havets taktfaste bølgeslag mod kysten. Stemmer 

dukker op, blandes og går under igen. Bølgerne er som et 

stykke musik for seks stemmer.

Bølgerne betragtes af mange som Virginia Woolfs mesterstykke 

– som det ypperste resultat af hendes stilistiske eksperimenter. 

Romanen besidder en helt enestående sproglig kraft og 

skønhed, der gør den til en af litteraturens mest poetiske 

romaner.
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”En af det 20. århundredes absolut 

mest nødvendige bøger” Philip Roth

Primo Levis vidnesbyrd fra Auschwitz er tre af det 20. 

år hundredes allervigtigste litterære værker.

 Den 13. december 1943 arresteres den italiensk-

jødiske  kemiker Primo Levi i Alperne og føres til dødslejren 

Auschwitz. Det er begyndelsen på en grum fortælling, om 

hvordan man overlever kz-lejrenes ubegribelige brutalitet og 

meningsløshed, om vejen tilbage til de levendes verden, om 

behovet for at afl ægge vidnesbyrd - om behovet for at blive 

hørt.

 De tre værker er en dyster udforskning af det, vi forstår 

som menneskelighed fyldt med visdom og sort humor på 

trods.

Denne udgave samler for første gang Primo Levis tre bøger 

om Auschwitz på dansk. 

Primo Levi (1919 - 1987) italiensk-jødisk forfatter 

og kemiker. Han blev taget til fange under 2. 

verdenskrig og deporteret til Auschwitz i 1944, hvor 

han overlevede indtil befrielsen i 1945. Levis 

vidnesbyrd om Auschwitz, Hvis dette er et menneske 

(1947) og Tøbruddet (1963), er blevet karakteriseret 

som nogle af det 20. århundredes vigtigste værker. 

Efter udgivelsen af Tøbruddet fortsatte han sit 

forfatterskab som prosaist, essayist og lyriker. I 

essaysamlingen De druknede og de frelste vendte 

Levi for sidste gang tilbage til erfaringerne fra 

Auschwitz inden sin død i 1987. Hans død formodes 

at være selvmord.
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viRginia woolf Til fyReT

Virginia Woolf (f. 1882 i London) er en af det 20. århundredes vigtigste romanforfattere og skribenter. Hun var en central skikkelse i kunstnermiljøet The Bloomsbury Group i London og grundlagde sammen med sin mand, Leonard Woolf, The Hogarth Press. Virginia Woolfs forfatterskab omfatter foruden Til fyret bl.a. Mrs. Dalloway, Orlando, Eget værelse og Bølgerne. Hun  led i lange perioder af angstanfald, og i 1941 druknede hun sig i floden Ouse. 

” En vidunderlig bog om hele livet 

… En bog der køler og brænder.” 

Poul Borum 
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Det er tiden omkring første verdenskrig. Familien Ramsay holder sommerferie på øen Skye i Hebriderne, og blandt gæsterne er den ugifte kunstner Lily Briscoe. Hendes modbillede er husmoderen mrs. Ramsay, hjemmets engel. I spændingsfeltet mellem disse to kvinder lader Virginia Woolf romanens kalejdoskopiske univers udfolde sig. Med Til fyret markerer Woolf sig som en af de væsentligste repræsentanter for det 20. århundredes litteratur. Med forord af Merete Pryds Helle
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ROSINANTE

”Når der findes en så fuldkommen roman i litteratur-

historien, må næsten alt, hvad der kommer bagefter, virke 

som efterslæt … Don Quijote er et opgør med prætentiøse og

humorforladte lortebøger til enhver tid!Blikket for dårskaben er djævelsk, men overbæren-

heden er af himmelske dimensioner, og det er jo sådan, det

skal være. Visse værker ejer denne misundelsesværdige tota-

litet, de har det hele med: Det realistiske, det metafysiske,

den skærende tragedie, himmelsprættet, platheden, det

jordbundne, snusfornuften, galskaben, idealismen …” – Klaus Rifbjerg, Information

”Min sjæl, hvad vil du mer?” – Politiken

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) levede en omskiftelig tilværelse. Han deltog i den kristnearmada mod tyrkerne og blev såret i slaget vedLepanto. Han blev siden taget til fange af mauriskepirater og tilbragte fem år i fangenskab i Algier.Tilbage i Spanien blev han skatteopkræver og skrevsamtidig det ene værk efter det andet. Hans storepublikumsgennembrud blev udgivelsen af første del af Don Quijote i 1605. Anden del fulgte i 1615.
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Læs også: Vejene er en milepæl i amerikansk litteratur. Bogen tager sin 

begyndelse, da Neal Cassady slutter sig til Jack Kerouac og Allen 

Ginsbergs kreds af litterære bohemer i New York. Cassady 

inspirerer dem til at rejse rundt i hele USA for at søge efter: ”en 

mistet arv, efter fædre, efter familien, efter et hjem, ja, efter selve 

Amerika”. Som sagt så gjort. Kerouac’s bog kommer til at tegne et 

portræt af en generation af unge mennesker, der hverken kan eller 

vil indpasse sig i det etablerede amerikanske samfund anno 1947. 

Den er fuld af ungdommens livstørst og fandenivoldskhed, og den 

giver et medrivende litterært billede af et Amerika, der er ved at 

forvandles til blot en drøm. Denne udgave af Vejene er den legendariske første version af Kerouac’s selvbiografi ske roman, som blev skrevet på en næsten 40 

meter lang papirrulle. I modsætning til den senere version bruger 

det oprindelige manuskript hovedpersonernes autentiske navne 

frem for pseudonymer, og det rummer mere personligt stof, bl.a. 

om Kerouac’s far. Det er en vildere og saftigere bog end den 

senere version. Vejene – det oprindelige manuskript udkommer her for 

første gang på dansk.

Jack Kerouac (1922-1969) amerikansk forfatter og frontfi gur i beatgenerationen. Han anses som en af de vigtigste amerikanske forfattere. Hans prosa har inspireret forfattere og sangskrivere som Hunter S. Thompson, Ken Kesey, Tom Waits og Bob Dylan. I det meste af sit voksne liv eksperimenterede han med stoffer og rejste rundt i USA eller boede hos sin mor. Kerouac døde i en alder af 47 år af indre blødninger, som menes at være forårsaget af hans kroniske alkoholisme. Vejene blev udgivet i 1957, og en anmeldelse i New York Times udråbte ham til en ny generations stemme. Men hans berømmelse kom som en overvældende og ukontrollerbar bølge, der i sidste ende førte til hans ruin.
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Kærlighed i koleraens tid er historien om de 53 år, 7 måneder og 11 

dage, de to elskende, Fermina Daza og Florentino Ariza, ventede, før de fi k hinanden.Da doktor Juvenal Urbino pinsedag falder død ned af en stige, under et forsøg på at fange sin undslupne papegøje, står en anden mand parat til at dele bord og seng med enken Fermina Daza.Florentino Ariza har elsket hende lidenskabeligt – om end langt fra trofast – gennem hele livet. I deres ungdom forsmåede hun ham til fordel for doktoren. Det var på den tid, da koleraen hærgede. Og symptomerne på kærlighed og kolera er i alt væsentligt de samme. 

”En fabelagtig fejring af de mangeformer for kærlighed, der eksisterer 

mellem mænd og kvinder.” - The Times 

Gabriel García Márquez er født 1928 i Columbia. Han anses for at være Latinamerikas vigtigste, nu-levende forfatter. Fik i 1967 sit helt store gennem-brud med romanen 100 års ensomhed, der udkom på dansk i 1969. Den præges af en magisk realistisk stil. Romanen var hovedårsagen til, at latinamerikansk litteratur fi k stor gennemslagskraft hos læsere over hele verden. Gabriel García Márquez har udgivet en lang række andre bøger bl.a. novellesamlingerne Mama Grandes begravelse og Den blå hunds øjne, den journalistiske bog Beretning om en bortførelse, selvbiografi en At leve for at fortælle og ikke mindst romaner som Historien om et bebu-det mord, Om kærlighed og andre dæmoner og Kærlighed i kolera-ens tid, som er fi lmatiseret med Oscar-vinderen Javier Bardem i rollen som Florentino Ariza. Gabriel García Márquez modtog Nobelpriseni litteratur i 1982.

8067187887639ISBN 978-87-638-0671-8

”Genistreg af en bog.” – Information 

Modtager af Nobelprisen i litteratur
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”Manuskripter kan ikke brænde” 

meSTeRen og

maRgaRiTa 

mikhail 
BUlgakov

meSTeRen og

    maRgaRiTa 
mikhail 
BUlgakovI mellemkrigstidens Moskva dukker den djævelske Woland op. 

I selskab med et slæng af banditter og en skydegal kat, der går 

på to ben, spiller han skak, drikker champagne og infiltrerer 

byens kulturelle verden. På samme tid elsker den frygtløse Margarita Mesteren med 

uendelig hengivenhed. Men ingen vil binde an med at udgive 

hans store roman om Pontius Pilatus, og Mesteren ender på 

en galeanstalt. Ved Wolands mellemkomst skaffer Margarita imidlertid Mesteren oprejsning, og selv bliver hun inviteret til bal hos Satan.Mesteren og Margarita er et stort kærlighedsdrama og en fandenivoldsk satire – en roman med et knivskarpt blik for det dæmoniske i samfundet, som kan få det til at gyse i enhver.

Mikhail Bulgakov (1892-1940) var russisk dramatiker og forfatter til bl.a. En ung læges optegnelser og En hunds hjerte. Gennem hele sin karriere var Bulgakov genstand for kritik på grund af de satiriske og politiske dele af hans kunst. Således blev hovedværket Mesteren og Margarita først udgivet i 1966, et kvart århundrede efter Bulgakovs død, og endda i en beskåret udgave. Først i slutningen af 1980’erne forelå den fulde udgave.
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”Den måske bedste roman, der nogensinde           

  er skrevet på engelsk” – Information

MED FORORD AF BO GREEN JENSEN

ROSINANTE

George Eliot (pseudonym for Mary Ann Evans) blev født i 1819 som datter af en forvalter og voksede op i Warwickshire, i de midtengelske landskaber, der danner baggrund for mange af hendes romaner. Hun var intellektuelt begavet og følte sig tidligt an-derledes end sine jævnaldrende. Hendes roman fra 1860 Møllen ved Floss bygger delvis på hendes egen barndom og ungdom. Efter skolen holdt hun hus for sin far, der var blevet alene. Samtidig fortsatte hun sine omfattende studier af litteratur, fi losofi  og  teologi. Desuden lærte hun sig tysk, italiensk, latin og græsk og oversatte fl ere teologiske og fi losofi ske værker. Efter faderens død besluttede hun sig for at fl ytte til London og leve som forfatter. Hun kom her i kontakt med den kendte litteraturkritiker George Henry Lewes og indledte et forhold til ham. Han var allerede gift og kunne ikke opnå skilsmisse, men Mary Ann betragtede deres langvarige forhold som et ægteskab. Hendes forbindelse med Lewes, som hun hædrede ved at bruge hans fornavn i sit pseudonym, vakte skandale og fi k hendes familie til at slå hånden af hende. George Eliot døde i 1880 i London og er begravet ved siden af Lewes på Highgate Cemetary. Hendes omfattende forfatterskab er domineret af de store romaner, heriblandt Adam Bede, Romola, Felix Holt, Silas Marner, Daniel Deronda og hovedværket Middlemarch, men hun fortsatte livet igennem med at oversætte  og skrev desuden digte, anmeldelser og artikler til førende magasiner.

Middlemarch er en typisk engelsk provinsby omkring 1830. 

Her gifter Dorothea Brooke sig med den noget ældre præst 

og amatørvidenskabsmand Edward Casaubon, fordi hun øn-

sker at hjælpe ham med hans forskning. Den ambitiøse læge 

Tertius Lydgate drømmer om at revolutionere lægegernin-

gen og forelsker sig i den underskønne Rosamond Vincy, 

mens Rosamonds døgenigt af en bror, Fred, sværmer for sin 

barndomskæreste, den jordbundne og snusfornuftige Mary 

Garth. Omkring dem myldrer Middlemarchs beboere. Gode og 

onde, selviske og idealistiske afsløres med samme skarpsind 

og beskrives med humor og forståelse. George Eliots psyko-

logiske indsigt i personerne og deres motiver gør Middlemarch 

lige så medrivende i dag, som da den blev skrevet.

”En af de få engelske romaner, der er 

skrevet for voksne mennesker” – Virginia Woolf miDDle
maRCh GEORGE 

ELIOT
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”På vindueskarmen, hvor jeg stillede mit lys, lå der en stakjordslåede bøger i et hjørne, og karmen selv var fuld af inskriptioner, som var skåret ind i malingen. Men det skrevne 

var ikke andet end et navn, gentaget med alle mulige slags bogstaver, store og små: Catherine Earnshaw, her og der varieret til Catherine Heathcliff og så igen til Catherine Linton. I doven sløvhed lænede jeg hovedet mod vinduet og fortsatte med at stave Catherine Earnshaw – Heathcliff – Linton, indtil mine øjne faldt i. Men de havde ikke hvilet i fem minutter, før et skærende lys af hvide bogstaver sprang ud 

af mørket, så levende som genfærd. Luften var vrimlende fuld 

af Catherine …”I et smukt, vildsomt hedeområde i Yorkshire vokser søskendeparret Catherine og Hindley Earnshaw op sammen med plejebroderen, den fattige Heathcliff. Catherine og Heathcliff er begge lidenskabelige naturer, lige ustyrlige og allerede fra barndommen dybt forbundne. Heathcliff har hverken herkomst eller byrd til at nyde Catherines venskab og 

får derfor den indædte Hindley på nakken. Den stort anlagte 

skæbnefortælling om kærlighed, der forsøges, fortrydes og forsøges igen, om had og genhad er lagt i munden på tjenestepigen Nelly Dean, der gennem tre generationer har tjent familien.
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Emily Brontë er født 1818 i Yorkshire. Hun blev kun 30 år gammel. Stormfulde højder er det eneste, hun nåede at skrive, men er til gengæld en af 1800-tallets vigtigste og dristigste kærlighedsro-maner. Bogen udgav hun under pseudonymet Ellis Bell. Emily Brontë var den ene af de berømte tre Brontë søstre. Ud over hende selv, var der også og Charlotte og Anne. De debuterede som digtere, men opgav hurtigt poesien til fordel for prosaen. Charlotte Brontë fi k øjeblikkelig succes med sin  guvernanteroman Jane Eyre (1847).emily
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” Hendes fantasi, som var mere dyster end solbeskinnet, mere stærk 

end spøgende, fandt i sådanne træk det materiale, hvoraf den dannede skikkelser som Heathcliff, som Earnshaw, som Catherine. 

Hun vidste ikke, hvad hun havde gjort ved at skabe disse skikkelser.”Charlotte Brontë om søsteren
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”Manuskripter kan ikke brænde” 

meSTeRen og

maRgaRiTa 

mikhail 
BUlgakov
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m
ikhail 

BUlgakovI mellemkrigstidens Moskva dukker den djævelske Woland op. 

I selskab med et slæng af banditter og en skydegal kat, der går 

på to ben, spiller han skak, drikker champagne og infiltrerer 

byens kulturelle verden.

 På samme tid elsker den frygtløse Margarita Mesteren med 

uendelig hengivenhed. Men ingen vil binde an med at udgive 

hans store roman om Pontius Pilatus, og Mesteren ender på 

en galeanstalt. Ved Wolands mellemkomst skaffer Margarita 

imidlertid Mesteren oprejsning, og selv bliver hun inviteret til 

bal hos Satan.

Mesteren og Margarita er et stort kærlighedsdrama og en 

fandenivoldsk satire – en roman med et knivskarpt blik for 

det dæmoniske i samfundet, som kan få det til at gyse i 

enhver.

Mikhail Bulgakov (1892-1940) var russisk dramatiker 

og forfatter til bl.a. En ung læges optegnelser og En hunds hjerte. 

Gennem hele sin karriere var Bulgakov genstand for 

kritik på grund af de satiriske og politiske dele af hans 

kunst. Således blev hovedværket Mesteren og Margarita først 

udgivet i 1966, et kvart århundrede efter Bulgakovs død, 

og endda i en beskåret udgave. Først i slutningen af 

1980’erne forelå den fulde udgave.
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”Den måske bedste roman, der nogensinde           

  er skrevet på engelsk” – Information

MED FORORD AF BO GREEN JENSEN

ROSINANTE

George Eliot (pseudonym for Mary Ann Evans) blev 

født i 1819 som datter af en forvalter og voksede op i 

Warwickshire, i de midtengelske landskaber, der 

danner baggrund for mange af hendes romaner. 

Hun var intellektuelt begavet og følte sig tidligt an-

derledes end sine jævnaldrende. Hendes roman fra 

1860 Møllen ved Floss bygger delvis på hendes egen 

barndom og ungdom. Efter skolen holdt hun hus for 

sin far, der var blevet alene. Samtidig fortsatte hun 

sine omfattende studier af litteratur, fi losofi  og 

 teologi. Desuden lærte hun sig tysk, italiensk, latin 

og græsk og oversatte fl ere teologiske og fi losofi ske 

værker.

 Efter faderens død besluttede hun sig for at 

fl ytte til London og leve som forfatter. Hun kom her 

i kontakt med den kendte litteraturkritiker George 

Henry Lewes og indledte et forhold til ham. Han var 

allerede gift og kunne ikke opnå skilsmisse, men 

Mary Ann betragtede deres langvarige forhold som et 

ægteskab. Hendes forbindelse med Lewes, som hun 

hædrede ved at bruge hans fornavn i sit pseudonym, 

vakte skandale og fi k hendes familie til at slå hånden 

af hende. George Eliot døde i 1880 i London og er 

begravet ved siden af Lewes på Highgate Cemetary. 

Hendes omfattende forfatterskab er domineret af de 

store romaner, heriblandt Adam Bede, Romola, Felix Holt, 

Silas Marner, Daniel Deronda og hovedværket Middlemarch, 

men hun fortsatte livet igennem med at oversætte  

og skrev desuden digte, anmeldelser og artikler til 

førende magasiner.

Middlemarch er en typisk engelsk provinsby omkring 1830. 

Her gifter Dorothea Brooke sig med den noget ældre præst 

og amatørvidenskabsmand Edward Casaubon, fordi hun øn-

sker at hjælpe ham med hans forskning. Den ambitiøse læge 

Tertius Lydgate drømmer om at revolutionere lægegernin-

gen og forelsker sig i den underskønne Rosamond Vincy, 

mens Rosamonds døgenigt af en bror, Fred, sværmer for sin 

barndomskæreste, den jordbundne og snusfornuftige Mary 

Garth.

 Omkring dem myldrer Middlemarchs beboere. Gode og 

onde, selviske og idealistiske afsløres med samme skarpsind 

og beskrives med humor og forståelse. George Eliots psyko-

logiske indsigt i personerne og deres motiver gør Middlemarch 

lige så medrivende i dag, som da den blev skrevet.

”En af de få engelske romaner, der er 

skrevet for voksne mennesker” 

– Virginia Woolf
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”Når der findes en så fuldkommen roman i litteratur-

historien, må næsten alt, hvad der kommer bagefter, virke 

som efterslæt … Don Quijote er et opgør med prætentiøse og

humorforladte lortebøger til enhver tid!

Blikket for dårskaben er djævelsk, men overbæren-

heden er af himmelske dimensioner, og det er jo sådan, det

skal være. Visse værker ejer denne misundelsesværdige tota-

litet, de har det hele med: Det realistiske, det metafysiske,

den skærende tragedie, himmelsprættet, platheden, det

jordbundne, snusfornuften, galskaben, idealismen …” 

– Klaus Rifbjerg, Information

”Min sjæl, hvad vil du mer?” – Politiken

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) levede 

en omskiftelig tilværelse. Han deltog i den kristne

armada mod tyrkerne og blev såret i slaget ved

Lepanto. Han blev siden taget til fange af mauriske

pirater og tilbragte fem år i fangenskab i Algier.

Tilbage i Spanien blev han skatteopkræver og skrev

samtidig det ene værk efter det andet. Hans store

publikumsgennembrud blev udgivelsen af første del 

af Don Quijote i 1605. Anden del fulgte i 1615.
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Læs også: Vejene er en milepæl i amerikansk litteratur. Bogen tager sin 

begyndelse, da Neal Cassady slutter sig til Jack Kerouac og Allen 

Ginsbergs kreds af litterære bohemer i New York. Cassady 

inspirerer dem til at rejse rundt i hele USA for at søge efter: ”en 

mistet arv, efter fædre, efter familien, efter et hjem, ja, efter selve 

Amerika”. Som sagt så gjort. Kerouac’s bog kommer til at tegne et 

portræt af en generation af unge mennesker, der hverken kan eller 

vil indpasse sig i det etablerede amerikanske samfund anno 1947. 

Den er fuld af ungdommens livstørst og fandenivoldskhed, og den 

giver et medrivende litterært billede af et Amerika, der er ved at 

forvandles til blot en drøm. 

Denne udgave af Vejene er den legendariske første version af 

Kerouac’s selvbiografi ske roman, som blev skrevet på en næsten 40 

meter lang papirrulle. I modsætning til den senere version bruger 

det oprindelige manuskript hovedpersonernes autentiske navne 

frem for pseudonymer, og det rummer mere personligt stof, bl.a. 

om Kerouac’s far. Det er en vildere og saftigere bog end den 

senere version. Vejene – det oprindelige manuskript udkommer her for 

første gang på dansk.

Jack Kerouac (1922-1969) amerikansk forfatter og 

frontfi gur i beatgenerationen. Han anses som en af 

de vigtigste amerikanske forfattere. Hans prosa har 

inspireret forfattere og sangskrivere som Hunter S. 

Thompson, Ken Kesey, Tom Waits og Bob Dylan. I 

det meste af sit voksne liv eksperimenterede han 

med stoffer og rejste rundt i USA eller boede hos 

sin mor. Kerouac døde i en alder af 47 år af indre 

blødninger, som menes at være forårsaget af hans 

kroniske alkoholisme. Vejene blev udgivet i 1957, og 

en anmeldelse i New York Times udråbte ham til en ny 

generations stemme. Men hans berømmelse kom 

som en overvældende og ukontrollerbar bølge, der i 

sidste ende førte til hans ruin.
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Den engelske forfatter, kritiker og feminist Virginia 

Woolf er født i 1882 i London. På trods af sit dårlige 

psykiske helbred var hun meget produktiv og kunne leve 

af sin virksomhed som forfatter og kritiker. Hun debu-

terede i 1915 og skrev i alt ni romaner, to biografier, et 

skuespil - til amatøropførelse - to feministiske bøger, 

en hel del noveller og utallige essays og artikler. Virginia 

Woolf var sammen med sin mand, Leonard Woolf, 

medlem af den berømte kunstnerkreds The Bloomsbury 

Group. Romanen Bølgerne, der udkom i 1931 (da. 1994) 

anses for at være en af Virginia Woolfs allerbedste roma-

ner og det fornemste eksempel på hendes stilistis
ke eks-

perimenter med skrivestilen stream of consciousness, en 

teknik, der ved hjælp af indre monologer inddrager 

 læseren i de litterære personers tanker og følelser. På 

dansk foreligger foruden Bølgerne bl.a. Mrs. Dalloway, 

 Orlando, Eget værelse og Til fyret. I 1941 druknede Virginia 

Woolf  sig i floden Ouse. 

” … Det er en livsverden, Woolf så mesterligt skildrer, 

med smerte og ømhed og en utrolig medmenneskelig 

indføling. Bølgerne er en roman, som det føles godt 

og varmt at læse. Ja, når man er nået til sidste side, 

glæder man sig bare til at begynde forfra.” Poul Borum

Med forord af 

anne lise Marstrand-jørgensen

viRginia 
woolf  
BølgeRne

Seks personer mødes i den første barndom og bliver venner 

for livet. Enkeltvis dukker deres stemmer op i fortællingens 

strøm og afslører deres mangfoldige liv, rige på glæder og 

sorger, tanker og følelser. Livets skiftende rytme høres hele 

tiden som havets taktfaste bølgeslag mod kysten. Stemmer 

dukker op, blandes og går under igen. Bølgerne er som et 

stykke musik for seks stemmer.

Bølgerne betragtes af mange som Virginia Woolfs mesterstykke 

– som det ypperste resultat af hendes stilistis
ke eksperimenter. 

Romanen besidder en helt enestående sproglig kraft og 

skønhed, der gør den til en af litteraturens mest poetiske 

romaner.
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”En af det 20. århundredes absolut 

mest nødvendige bøger” Philip Roth

Primo Levis vidnesbyrd fra Auschwitz er tre af det 20. 

år hundredes allervigtigste litterære værker.

 Den 13. december 1943 arresteres den italiensk-

jødiske  kemiker Primo Levi i Alperne og føres til dødslejren 

Auschwitz. Det er begyndelsen på en grum fortælling, om 

hvordan man overlever kz-lejrenes ubegribelige brutalitet og 

meningsløshed, om vejen tilbage til de levendes verden, om 

behovet for at afl ægge vidnesbyrd - om behovet for at blive 

hørt.

 De tre værker er en dyster udforskning af det, vi forstår 

som menneskelighed fyldt med visdom og sort humor på 

trods.

Denne udgave samler for første gang Primo Levis tre bøger 

om Auschwitz på dansk. 

Primo Levi (1919 - 1987) italiensk-jødisk forfatter 

og kemiker. Han blev taget til fange under 2. 

verdenskrig og deporteret til Auschwitz i 1944, hvor 

han overlevede indtil befrielsen i 1945. Levis 

vidnesbyrd om Auschwitz, Hvis dette er et menneske 

(1947) og Tøbruddet (1963), er blevet karakteriseret 

som nogle af det 20. århundredes vigtigste værker. 

Efter udgivelsen af Tøbruddet fortsatte han sit 

forfatterskab som prosaist, essayist og lyriker. I 

essaysamlingen De druknede og de frelste vendte 

Levi for sidste gang tilbage til erfaringerne fra 

Auschwitz inden sin død i 1987. Hans død formodes 

at være selvmord.
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Virginia Woolf (f. 1882 i London) er en af det 20. 

århundredes vigtigste romanforfattere og skribenter. 

Hun var en central skikkelse i kunstnermiljøet The 

Bloomsbury Group i London og grundlagde sammen 

med sin mand, Leonard Woolf, The Hogarth Press. 

Virginia Woolfs forfatterskab omfatter foruden Til fyret 

bl.a. Mrs. Dalloway, Orlando, Eget værelse og Bølgerne. Hun  

led i lange perioder af angstanfald, og i 1941 druknede 

hun sig i floden Ouse. 

” En vidunderlig bog om hele livet 

… En bog der køler og brænder.” 

Poul Borum 
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Det er tiden omkring første verdenskrig. Familien Ramsay 

holder sommerferie på øen Skye i Hebriderne, og blandt 

gæsterne er den ugifte kunstner Lily Briscoe. Hendes 

modbillede er husmoderen mrs. Ramsay, hjemmets engel. I 

spændingsfeltet mellem disse to kvinder lader Virginia Woolf 

romanens kalejdoskopiske univers udfolde sig. 

Med Til fyret markerer Woolf sig som en af de væsentligste 

repræsentanter for det 20. århundredes litteratur. 

Med forord af Merete Pryds Helle

8113307887639

ISBN 9788763811330
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”Når der findes en så fuldkommen roman i litteratur-

historien, må næsten alt, hvad der kommer bagefter, virke 

som efterslæt … Don Quijote er et opgør med prætentiøse og

humorforladte lortebøger til enhver tid!

Blikket for dårskaben er djævelsk, men overbæren-

heden er af himmelske dimensioner, og det er jo sådan, det

skal være. Visse værker ejer denne misundelsesværdige tota-

litet, de har det hele med: Det realistiske, det metafysiske,

den skærende tragedie, himmelsprættet, platheden, det

jordbundne, snusfornuften, galskaben, idealismen …” 

– Klaus Rifbjerg, Information

”Min sjæl, hvad vil du mer?” – Politiken

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) levede 

en omskiftelig tilværelse. Han deltog i den kristne

armada mod tyrkerne og blev såret i slaget ved

Lepanto. Han blev siden taget til fange af mauriske

pirater og tilbragte fem år i fangenskab i Algier.

Tilbage i Spanien blev han skatteopkræver og skrev

samtidig det ene værk efter det andet. Hans store

publikumsgennembrud blev udgivelsen af første del 

af Don Quijote i 1605. Anden del fulgte i 1615.
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Læs også: Vejene er en milepæl i amerikansk litteratur. Bogen tager sin 

begyndelse, da Neal Cassady slutter sig til Jack Kerouac og Allen 

Ginsbergs kreds af litterære bohemer i New York. Cassady 

inspirerer dem til at rejse rundt i hele USA for at søge efter: ”en 

mistet arv, efter fædre, efter familien, efter et hjem, ja, efter selve 

Amerika”. Som sagt så gjort. Kerouac’s bog kommer til at tegne et 

portræt af en generation af unge mennesker, der hverken kan eller 

vil indpasse sig i det etablerede amerikanske samfund anno 1947. 

Den er fuld af ungdommens livstørst og fandenivoldskhed, og den 

giver et medrivende litterært billede af et Amerika, der er ved at 

forvandles til blot en drøm. 

Denne udgave af Vejene er den legendariske første version af 

Kerouac’s selvbiografi ske roman, som blev skrevet på en næsten 40 

meter lang papirrulle. I modsætning til den senere version bruger 

det oprindelige manuskript hovedpersonernes autentiske navne 

frem for pseudonymer, og det rummer mere personligt stof, bl.a. 

om Kerouac’s far. Det er en vildere og saftigere bog end den 

senere version. Vejene – det oprindelige manuskript udkommer her for 

første gang på dansk.

Jack Kerouac (1922-1969) amerikansk forfatter og 

frontfi gur i beatgenerationen. Han anses som en af 

de vigtigste amerikanske forfattere. Hans prosa har 

inspireret forfattere og sangskrivere som Hunter S. 

Thompson, Ken Kesey, Tom Waits og Bob Dylan. I 

det meste af sit voksne liv eksperimenterede han 

med stoffer og rejste rundt i USA eller boede hos 

sin mor. Kerouac døde i en alder af 47 år af indre 

blødninger, som menes at være forårsaget af hans 

kroniske alkoholisme. Vejene blev udgivet i 1957, og 

en anmeldelse i New York Times udråbte ham til en ny 

generations stemme. Men hans berømmelse kom 

som en overvældende og ukontrollerbar bølge, der i 

sidste ende førte til hans ruin.
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Kærlighed i koleraens tid er historien om de 53 år, 7 måneder og 11 

dage, de to elskende, Fermina Daza og Florentino Ariza, 

ventede, før de fi k hinanden.

Da doktor Juvenal Urbino pinsedag falder død ned af en 

stige, under et forsøg på at fange sin undslupne papegøje, 

står en anden mand parat til at dele bord og seng med enken 

Fermina Daza.

Florentino Ariza har elsket hende lidenskabeligt – om 

end langt fra trofast – gennem hele livet. I deres ungdom 

forsmåede hun ham til fordel for doktoren. Det var på den 

tid, da koleraen hærgede. Og symptomerne på kærlighed og 

kolera er i alt væsentligt de samme. 

”En fabelagtig fejring af de mange

former for kærlighed, der eksisterer 

mellem mænd og kvinder.” - The Times 

Gabriel García Márquez er født 1928 i Columbia. 

Han anses for at være Latinamerikas vigtigste, nu-

levende forfatter. Fik i 1967 sit helt store gennem-

brud med romanen 100 års ensomhed, der udkom på 

dansk i 1969. Den præges af en magisk realistisk stil. 

Romanen var hovedårsagen til, at latinamerikansk 

litteratur fi k stor gennemslagskraft hos læsere over 

hele verden. 

Gabriel García Márquez har udgivet en lang 

række andre bøger bl.a. novellesamlingerne Mama 

Grandes begravelse og Den blå hunds øjne, den journalistiske 

bog Beretning om en bortførelse, selvbiografi en At leve for at 

fortælle og ikke mindst romaner som Historien om et bebu-

det mord, Om kærlighed og andre dæmoner og Kærlighed i kolera-

ens tid, som er fi lmatiseret med Oscar-vinderen Javier 

Bardem i rollen som Florentino Ariza. 

Gabriel García Márquez modtog Nobelprisen

i litteratur i 1982.
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ISBN 978-87-638-067
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”Genistreg af en bog.” 

– Information 

Modtager af Nobelprisen i litteratur
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BUlgakov
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m
ikhail 

BUlgakovI mellemkrigstidens Moskva dukker den djævelske Woland op. 

I selskab med et slæng af banditter og en skydegal kat, der går 

på to ben, spiller han skak, drikker champagne og infiltrerer 

byens kulturelle verden.

 På samme tid elsker den frygtløse Margarita Mesteren med 

uendelig hengivenhed. Men ingen vil binde an med at udgive 

hans store roman om Pontius Pilatus, og Mesteren ender på 

en galeanstalt. Ved Wolands mellemkomst skaffer Margarita 

imidlertid Mesteren oprejsning, og selv bliver hun inviteret til 

bal hos Satan.

Mesteren og Margarita er et stort kærlighedsdrama og en 

fandenivoldsk satire – en roman med et knivskarpt blik for 

det dæmoniske i samfundet, som kan få det til at gyse i 

enhver.

Mikhail Bulgakov (1892-1940) var russisk dramatiker 

og forfatter til bl.a. En ung læges optegnelser og En hunds hjerte. 

Gennem hele sin karriere var Bulgakov genstand for 

kritik på grund af de satiriske og politiske dele af hans 

kunst. Således blev hovedværket Mesteren og Margarita først 

udgivet i 1966, et kvart århundrede efter Bulgakovs død, 

og endda i en beskåret udgave. Først i slutningen af 

1980’erne forelå den fulde udgave.
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ISBN 978-87-638-082
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GEORGE ELIOT

”Den måske bedste roman, der nogensinde           

  er skrevet på engelsk” – Information

MED FORORD AF BO GREEN JENSEN

ROSINANTE

George Eliot (pseudonym for Mary Ann Evans) blev 

født i 1819 som datter af en forvalter og voksede op i 

Warwickshire, i de midtengelske landskaber, der 

danner baggrund for mange af hendes romaner. 

Hun var intellektuelt begavet og følte sig tidligt an-

derledes end sine jævnaldrende. Hendes roman fra 

1860 Møllen ved Floss bygger delvis på hendes egen 

barndom og ungdom. Efter skolen holdt hun hus for 

sin far, der var blevet alene. Samtidig fortsatte hun 

sine omfattende studier af litteratur, fi losofi  og 

 teologi. Desuden lærte hun sig tysk, italiensk, latin 

og græsk og oversatte fl ere teologiske og fi losofi ske 

værker.

 Efter faderens død besluttede hun sig for at 

fl ytte til London og leve som forfatter. Hun kom her 

i kontakt med den kendte litteraturkritiker George 

Henry Lewes og indledte et forhold til ham. Han var 

allerede gift og kunne ikke opnå skilsmisse, men 

Mary Ann betragtede deres langvarige forhold som et 

ægteskab. Hendes forbindelse med Lewes, som hun 

hædrede ved at bruge hans fornavn i sit pseudonym, 

vakte skandale og fi k hendes familie til at slå hånden 

af hende. George Eliot døde i 1880 i London og er 

begravet ved siden af Lewes på Highgate Cemetary. 

Hendes omfattende forfatterskab er domineret af de 

store romaner, heriblandt Adam Bede, Romola, Felix Holt, 

Silas Marner, Daniel Deronda og hovedværket Middlemarch, 

men hun fortsatte livet igennem med at oversætte  

og skrev desuden digte, anmeldelser og artikler til 

førende magasiner.

Middlemarch er en typisk engelsk provinsby omkring 1830. 

Her gifter Dorothea Brooke sig med den noget ældre præst 

og amatørvidenskabsmand Edward Casaubon, fordi hun øn-

sker at hjælpe ham med hans forskning. Den ambitiøse læge 

Tertius Lydgate drømmer om at revolutionere lægegernin-

gen og forelsker sig i den underskønne Rosamond Vincy, 

mens Rosamonds døgenigt af en bror, Fred, sværmer for sin 

barndomskæreste, den jordbundne og snusfornuftige Mary 

Garth.

 Omkring dem myldrer Middlemarchs beboere. Gode og 

onde, selviske og idealistiske afsløres med samme skarpsind 

og beskrives med humor og forståelse. George Eliots psyko-

logiske indsigt i personerne og deres motiver gør Middlemarch 

lige så medrivende i dag, som da den blev skrevet.

”En af de få engelske romaner, der er 

skrevet for voksne mennesker” 

– Virginia Woolf
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”På vindueskarmen, hvor jeg stillede mit lys, lå der en stak

jordslåede bøger i et hjørne, og karmen selv var fuld af 

inskriptioner, som var skåret ind i malingen. Men det skrevne 

var ikke andet end et navn, gentaget med alle mulige slags 

bogstaver, store og små: Catherine Earnshaw, her og der 

varieret til Catherine Heathcliff og så igen til Catherine 

Linton.

 I doven sløvhed lænede jeg hovedet mod vinduet og 

fortsatte med at stave Catherine Earnshaw – Heathcliff – 

Linton, indtil mine øjne faldt i. Men de havde ikke hvilet i 

fem minutter, før et skærende lys af hvide bogstaver sprang ud 

af mørket, så levende som genfærd. Luften var vrimlende fuld 

af Catherine …”

I et smukt, vildsomt hedeområde i Yorkshire vokser 

søskendeparret Catherine og Hindley Earnshaw op sammen 

med plejebroderen, den fattige Heathcliff. Catherine og 

Heathcliff er begge lidenskabelige naturer, lige ustyrlige og 

allerede fra barndommen dybt forbundne. Heathcliff har 

hverken herkomst eller byrd til at nyde Catherines venskab og 

får derfor den indædte Hindley på nakken. Den stort anlagte 

skæbnefortælling om kærlighed, der forsøges, fortrydes og 

forsøges igen, om had og genhad er lagt i munden på 

tjenestepigen Nelly Dean, der gennem tre generationer har 

tjent familien.

8105627887639

ISBN 978-87-638-105
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Emily Brontë er født 1818 i Yorkshire. Hun blev 

kun 30 år gammel. Stormfulde højder er det eneste, 

hun nåede at skrive, men er til gengæld en af 

1800-tallets vigtigste og dristigste kærlighedsro-

maner. Bogen udgav hun under pseudonymet Ellis 

Bell. Emily Brontë var den ene af de berømte tre 

Brontë søstre. Ud over hende selv, var der også og 

Charlotte og Anne. De debuterede som digtere, 

men opgav hurtigt poesien til fordel for prosaen. 

Charlotte Brontë fi k øjeblikkelig succes med sin 

 guvernanteroman Jane Eyre (1847).

emily
BRonTË
SToRmfUlDe 

høJDeR

” Hendes fantasi, som var mere dyster end solbeskinnet, mere stærk 

end spøgende, fandt i sådanne træk det materiale, hvoraf den 

dannede skikkelser som Heathcliff, som Earnshaw, som Catherine. 

Hun vidste ikke, hvad hun havde gjort ved at skabe disse skikkelser.”

Charlotte Brontë om søsteren
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Øhavet er et særligt landskab mellem hav og 
land� Med sine mere end 55 øer og holme er kon-
centrationen af øer blandt de højeste i Europa� 
Landskabet har været med til at forme livet i øha-
vet�

I øhavet kan man lade blikket tage på øhop� Af-
standen til den nærmeste ø overstiger sjældent et 
par kilometer� Øerne lurer i horisonten, hvorfor 
man på sydfyn siger, at man sejler ”op på øerne”� 

Sådan er landskabet i dag – men det er resultatet 
af naturkræfternes leg, der har stået på i årtusin-
der�   
Det sydfynske øhav er skabt af is og vand� Fem 
istunger har skabt det øhav, vi kender i dag� Land-
skabet bliver ofte kaldt verdens største druknede 
stenalderlandskab� 

Under sidste istid for ca� 17�000 år siden bevæge-
de en stor gletschertunge fra Østersøen sig fra 
sydøst mod nordvest med to istunger, der hen-
holdsvis dannede Storebælt og Lillebælt� Det syd-
fynske øhav blev skabt med masser af langstrak-
te og afrundede bakker, der 
indikerer isens bevægel-
se f�eks� Drejø og Aver-
nakø� På Langeland 
findes et særligt fæno-
men fra isens afsmelt-
ning, hvor de særlige 
hatbakker blev aflejret. 
De består hovedsage-
ligt af lagdelt sand og 
grus, der er afsat af 
smeltevand på isens 
overflade. Der er knap 
1200 af slagsen� 

”Hinsides den 
Kystlinje, som er skjult 
af Klintformationer eller 
levende Hegn, breder 
sig det Øhav, de Øer 

og Holme, hvorom man 
uværgerligt tænker, at 
de er gjort af Skaberen 

efter et lyst indfald.”

Ib Paulsen, Sydfyn og 
øerne, 1949.

Øhavets geologi 
og forhistorie
• Øhavet var et sammenhængende landom-

råde indtil for ca� 9�000 år siden�

• Øhavet beskrives ofte som verdens største 
druknede stenalderlandskab�

• Der har været mennesker i området de se-
neste 14�000 år�

• Øerne har sandsynligvis altid været beboe-
de undtagen en periode, hvor de lå udsat 
for overfald sydfra, og øerne blev forladt�

Gammel Havn på Drejø, hvor fiskerne holdt til.
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Det østlige øhav er flade moræneflader. Svend-
borgsund, Knudedyb og Mørkedybet er formet af 
afstrømning fra isen� Gravede render supplerer nu 
de naturlige formationer�

For 13�700 år siden blev der varmere i øhavet, 
isen smeltede og landet hævede sig� Det sydfyn-
ske øhav var ét sammenhængende landområde 
med store løvskove og mange ferskvandssøer� 
F�eks� lå der lige syd for Strynø en mose helt om-
givet af løvskov� Stammerne fra de store træer lig-
ger stadig på havets bund�

For omkring 9�000 år begyndte havet at stige, 
hvilket gradvis resulterede i det øhav, som vi ser i 
dag, et udbredt lavvandet område med 55 beboe-
de og ubeboede øer� Men øhavet forandrer sig 
stadig. Vandet flytter sand og sten fra en ø til en 
anden, og specielt sydlige og vestvendte kyster er 
udsat for hård vind og erosion� 

Der er varierende havdybder med naturlige løb og 
lavt vand rundt om især småøerne� Store skove 
og naturlige havne har nærmest gjort landskabet 
selvskabt til søfart�

Mennesker i øhavet

Det ældste spor af mennesker er 14�000 år gam-
le� Der er lokaliseret mere end 70 stenalderbo-
pladser under vandoverfladen ved den gamle 
kystlinje� Traditionelt menes Langeland at have en 
af verdens tætteste koncentrationer af gravhøje 
og dysser fra bondestenalderen (ca� 4�000 
f�v�t�-1�700 f�v�t�)� Så der har været mennesker i 
øhavet i forhistorisk tid�

Også efter, at landet 
blev til øer, boede her 
mennesker� Boplad-
serne lokaliserede sig 
blot højere oppe� 
Småøerne var sand-
synligvis beboede 
frem til vendernes an-
komst i de urolige år i 
1100-tallet� Venderne 
var et slavisk folk,  der 
fra de nordtyske ky-
ster plyndrede syd-
danske kyster i stort 

”Storme har rast, 
vandfloder har 

gennembrudt de lave 
diger, mænd, kvinder, 
børn og fæ er druknet; 
brande har hærget, og 
farsoter har ryddet op i 
befolkningen og har til 
tider lagt øerne øde. 

Men øboens grummeste 
fjende var dog 
mennesket.”

Ib Paulsen, Det 
sydfynske øhav, 1960.

Drejø Kirke, opført ca. 1535.
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tal� Venderne 
slog sig også 
ned flere steder 
– primært på 
Lolland, men 
Vindeby på Tå-
singe er sand-
synligvis en æn-
dring af navnet 
”Venderby”�

Der er flere voldsteder 
på Ærø, Langeland 
og Tåsinge, men ikke 
på de mindre øer, der 
var uden forsvar� 
Landsbyerne  på de 
større øer trak sig ind 
i landet, væk fra ky-
sterne, og sandsyn-
ligvis blev samtlige 
småøer forladt� I 

hvert fald bor der få, 
hvis nogen, menne-
sker på øerne i 
1231, hvor Kong 
Valdemars jordebog 
blev skrevet� Bogen 
indeholder en liste 
over kongens jorder, 
hvor flere af små-
øerne er nævnt som 
jagtområder� Øhavet 
blev genbefolket i 
årene efter jordebo-
gen blev skrevet�

Netop øernes karakter som skovklædte jagtområ-
der er blevet brugt til at beskrive navnene på flere 
af øerne: f�eks� Hjortø, Bjørnø, Birkholm og Aver-
nakø� Avernakø betyder ørnested� Samtidig kan 
navne som Hjort, Bjørn eller Birk også være 
mandsnavne�

En af øhavets største bidrag til Danmarkshistorien 
stammer fra starten af 1200-tallet� I maj 1223 var 

”Ingen kan forlade 
en ø, en ø er et kosmos i 

en nøddeskal med 
stjernerne sovende i 

græsset under sneen. Men 
det sker at nogen forsøger.”

Roy Jacobsen, De usynlige, 
2014.

”Indtil 
begyndelsen af det 20. 

århundrede bandt 
vandvejene sammen i 

højere grad end de 
adskilte. Havet var den 

billigste sikreste og 
letteste transportvej.”

Benjamin Asmussen, 
2014.

“Betragt nu ikke 
disse øboer som 

hjemmefødninger og 
sære. De har som søfolk 

og landbrugere hævdet sig 
mange steder i verden. 
Søfolk fra De lykkelige 

Øer skabte i storsejlertiden 
søfartshistorie på de syv 

have.”  
Ib Paulsen, Det sydfynske 

Øhav, 1960.

Før færgernes ankomst var øboerne nødt til at sejle selv. Øboernes afhængighed af vandet er den røde tråde i 
øhavets historie. Billedet er fra Gammel Havn på Drejø ca 1883-1902. SS DREJØ ligger til kaj.
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I 1400-tallet begyndte købstæderne en kamp 
mod øernes selvstændighedstrang� I 1480 klager 
Svendborg til kongen over flere øers smugleri: 
”Øboerne på Thorseng (Tåsinge), Østræ Draghø 
(Drejø), Skaarø, Hiortø og Byrkholm anvender 
ulovlige havne og driver købmandsskab og sejl-
lads til Tyskland”�  Det er en aktivitet, der fortsæt-
ter langt op i nyere tid�

Befolkningen på øerne blev genetableret i løbet af 
middelalderen� Øerne var knyttet til godser og 
sogne på Fyn og de store øer� Indtil 1555 hørte 
Skarø under Øster Skerninge sogn, og drejøboer-
ne sejlede ofte til Ærø eller Korshavn på Averna-
kø� Fra 1500-tallet og frem til 1964 udgjorde små-
øerne Skarø, Hjortø, Drejø og Birkholm deres 
eget sogn� Lyø og Avernakø var selvstændige 
sogne� 

Hvordan var livet på øerne og i de små sogne, 
hvor alle kendte alle?

I de næste afsnit vil øhavets forbindelser, demo-
grafi, landbrug og forholdet mellem idyl og konflikt 
blive behandlet tematisk�

kong Valdemar Sejr og hans søn på jagt på Lyø, 
hvor de kunne nyde den ”milde og svale luft”, som 
det hedder i et paveligt brev� Rydårbogen fortæller 
endvidere, at ”Kong Valdemar med sin søn Valde-
mar den Unge forræderisk blev taget til fange, da 
de lå i deres senge, af grev Henrik på øen Lyø 
den 6� maj� De blev ført til borgen Schwerin� Dér 
måtte de blive i næsten tre år, hvorefter de dan-
ske løskøbte dem for 60�000 mark i lybsk vægt� 
Men de heste, klæder og andre ting, som de over-
lod sakserne den dag, de blev lukket ud, var det 
dobbelte værd�” Tilfangetagelsen var begyndelsen 
til enden på Valdemars Sejrs østersøimperium� 

Udgravninger har fundet levn fra vikingetiden på 
både Lyø, Avernakø og Strynø� Småøernes byer 
er sandsynligvis fra renæssancen (ca� 1536-1660) 
og har altid ligget, hvor de ligger�

I 1100 og 1200-tallet begynder de første bydan-
nelser langs kysterne� Købstæderne og handels-
pladserne er anlagt, hvor de er i læ for de frem-
herskende vestlige og sydvestlige vinde (undta-
gen Rudkøbing) og ved dybt vand – fra starten 
var handel og maritime erhverv en del af områ-
dets særkende�

Søkort fra 1891.
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Den korte afstand mellem øerne har skabt en liv-
lig samfærdsel�  Så selvom mange forventer, at 
ølivet er præget af isolation, har det ikke været til-
fældet� Et godt eksempel på, at øboerne i hvert 
fald ikke så sig selv som isolerede, stammer fra 
starten af 1800-tallet, hvor amtsprovst Boegh be-
søgte Drejø og snakkede med en gammel kone, 

sognets ældste� Da Boegh 
roste Drejø, sagde den 
gamle morlil� ”Ja, Fa’er� 
Én mil til Taasinge, én 

Fra båd- til færgekultur
• Sejlads har altid været nødvendigt i øhavet�

• Før færgernes tid var bådkulturen udbredt 
og næsten alle kunne sejle�

• Efter faste dampskibsfærger kom til sidst i 
1800-tallet er bådkulturen gået i forfald�

• Færgenetværket er gået fra at være et vidt-
forgrenet spindelvæv til at blive mere cen-
traliseret omkring byerne�

“Hver mand er 
en ø, og hvert hjerte 

søger færgen.” 

Mykyta Isagulov, 
russisk forfatter.

Postkort fra ca. 1905-1930, der viser ”Broen ved Drejø” og sandsynligvis DS ÆRØ. Læg mærke til jernbane-
sporene på molen.

Pastor Blum i sin smakke på vej på øbesøg 1947.
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mil til Fyn og én mil 
til Ærø – herregud, 
at dog Drejø er lagt 
midt i verden”� 

Ølivet var præget af 
bådkultur, og går-
dene på øerne var 
delt op i bådelaug � 
Gårdmændene og 
husmændene med 
hver deres�  På Ska-
rø havde de 11 gård-
mænd to bådelaug med hver en smakkejol-
le, og husmændene havde et laug med en jolle�  
Lyøs 24 gårde havde i 1800-tallet fire bådelaug. 
Hvert laug havde en bred øbojolle�  Jollerne hav-
de farverige navne, og eksempelvis blev jollen 
”Pelikanen” kaldt for ”Bærmebåden”, da den altid 
kom til sidst, som bærmen i bunden af en øltøn-
de� Mange ernærede sig som ”sejlsmænd” ved at 
sejle folk til og fra�

Nytilkomne skulle  mestre sejlads, før de kunne 
blive accepteret� I en erindring fra Hjortø (ca� 
1880), skrevet af Martin Sofus Pedersen, fortæl-
les om en ringeagtet lærer på Hjortø, der boede 
ved siden af møddingen� Øboerne så ned på den 
fremmede, da han ikke kunne sejle – ja, han var 
endda bange for vand�

Til gengæld kunne kendskab til øernes bådkultur 
gøre en mere accepteret� Da pastor Blum blev 
præst i Drejø Sogn i 1922, fik 
øboerne en præst, ”der 
forstod dem”, som en 
øbo har beskrevet det� 
Blum sejlede rundt fra ø 
til ø i sin egen smakke 
TRYG – senere smakken 
EMMA - for at prædike 
for sine sognebørn� 

Nedlagte ruter

Paketruter, nedlagte

Eksisterende ruter

”Jeg bliver tit 
spurgt af folk inde på 

fastlandet, hvem der er 
på øen for tiden, for så 

ved de, om det kan 
betale sig at sejle 

derover og besøge dem.” 

Robert, færgeskipper, 
2013.

”Tilflyttere 
anskaffer sig en båd 
hurtigt, men sælger 

den igen efter 2-3 år. 
Behovet er der ikke.”

Skarøbo, 2015

Fynshav

Mommark

Bøjden

Kortet viser færgenetværkets udvikling.
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I dag er bådkundskaber ikke på samme måde 
nødvendige for at leve i øhavet� Bådkulturens for-
fald satte ind efter færgerne begyndte at anløbe 
øerne sidst i 1800-tallet�

Dampfærgernes regelmæssige anløb og størrelse 
forandrede øhavet� Havne blev etableret som er-
statning for de gamle ”læninger”, landingssteder, 
og større skibe kunne nu gå ind� 

I år 1900 havde færgeforbindelserne form af et 
fintmasket spindelvæv med forbindelse mellem de 

Drejø Skarø Hjortø Rudkøbing  
via færge

Rud-
købing via 
landevej

Tåsinge 
(Vinde-
by)

Ærøskøbing 

Fra Svend-
borg havn 
2014 

1 t og 
15 min�

45 min 1 t 23 min 10 min 
over 
broen

1 t og 15 min

Fra Svend-
borg havn 
Ca� 1900

50 min 1 time Færgen gik ikke til 
Svendborg, men 
til Ærøfærgen�

1,5 time med 
bilfærgen M/F 
Isabella 1924

3 min 1 t og 45 min

enkelte øer og købstæder� Paketterne sejlede 
mellem byerne, og dampfærgerne forbandt øha-
vet� Færgenetværket har i dag form af et hjul med 
egerne strålende ud fra Svendborg og Faaborg� 

Færgerne er uomgængelige for en øbo og et me-
re brugt samtaleemne end vejret� Færgerne er 
øernes hoveddør og livsnerve� Medmindre man 
har egen båd, er færgen eneste måde at besøge 
øerne på� Færgemanden får dermed en særlig vi-
den om øboerne:

30. august 1940 fandt en af øhavets mest dramatiske begivenheder sted i Højesteneløbet. Ærøfærgen RISE, 
bygget i Svendborg 1925, sejlede i august 1940 på en mine og sank. Af de 21 ombord døde 9. Færgen blev senere 
hævet og brugt til fragt indtil den sank 1950 i Østersøen.
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”Færgemanden skal sørge for, at der ikke kommer 
tiggere eller sigøjnere eller andre tyveknægte 
med på færgen til Ærø, ellers kan og vil han blive 
straffet” hed det i færgemanden Rasmus Han-
sens kontrakt på ruten Risting-Marstal 1733�

Infrastrukturen er blevet centraliseret, men tilgæn-
geligheden til øerne fra Svendborg, Fåborg og 
Rudkøbing er steget� Set fra øernes side er til-
gængeligheden faldet� Udviklingen i overfartstider 
er udtryk for, at planlægningen i høj grad tager 
udgangspunkt i biltrafik og centerbyerne fremfor 
de tyndt befolkede øer� Ø-ruterne og paketfarten 
mellem de små øhavne er i dag væk og erstattet 
af busser og lastbiler� En tur fra Rudkøbing til 
Marstal tager i dag ca� 3 timer, men kunne med 
færgen M/F Marstal gøres på 1 t, indtil den lukke-
de for få år siden� 

”Det er som om ordet færge får det værste op i 
os,” kunne en ærøbo konstatere i 1999 om den 
konflikt, eftertiden har kaldt Den store ærøske 
Færgekrig�  Fra sin start i 1970’erne til den endeli-

ge løsning i 2011 afgjorde færgeruterne på Ærø 
valg og splittede familier� 

Øen havde fire færgeruter. Hver af de tre større 
byer insisterede på egen færge� Færgerne var 
særligt sårbare over for rationel økonomisk plan-
lægning. Da amtet ikke længere ville støtte flere 
overfarter, etablerede man i Søby og Martsal fol-
kefærgeselskaber som via aktier selv finansierede 
deres færger� Hvis man var fra Marstal, sejlede 
man ikke med Ærøskøbingfærgen� Den store ærø-
ske Færgekrig sluttede med Marstaloverfartens 
nedlæggelse den 20� januar 2013�

I sommeren 1977 udbrød der strejke på flere fær-
ger i Øhavet� Øboerne kunne ikke transportere 
landbrugsvarer til fastlandet og kun til nøds få for-
syninger over� Sømændenes Forbunds næstfor-
mand sagde ”Det er selvfølgelig kedeligt, at bebo-
erne på de to øer skal sulte”� På Drejø lejede man 
en fiskekutter til at sejle mælken til Tåsinge – på 
Skarø måtte man hælde mælken ud�

Ærøfærgen på vej ud af Svendborg Sund.
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Drejø Sogn har været meget tæt befolket� I 1823 
konstaterer Svendborgs første krønikeskriver, 
Joachim Begtrup, at ”Den største Folkemengde i 
Fyen gives på de maae Øer ved Svendborg”� I 
Drejø sogn boede 640 mennesker i 1901� 

Grafen nedenfor viser befolk-
ningstætheden� I 1850 boede 
der knap 79 mennesker pr� 
km2 på Drejø og kun 33 stk� 
pr� kvm2 i resten af Danmark� 
Altså mere end dobbelt så 

mange� I dag er det omvendt� 

Øerne har mistet folk, og de der bor der, har ofte 
også en lejlighed på fastlandet�  På Birkholm har 
11 personer folkeregisteradresse� 5 af disse har 
ikke  anden bolig uden for øen og er helårsbeboe-
re� 54 personer har løbende ophold på Birkholm i 
eget hus – i længere eller kortere perioder�

Gennemsnitsalderen på de små øer er høj i for-
hold til resten af Danmark� Hvor gennemsnittet for 
hele Danmark ligger på 40,7 år, er den på øer 
med 250-499 indbyggere hele 55,0 år� På de helt 
små øer med under 250 indbyggere er gennem-
snitsalderen 52,3 år�

I 1901 boede der 130 personer under 18 år alene 
på Drejø� I dag bor der ca� håndfuld under 18 år 
på Skarø, Drejø og Hjortø tilsammen� 

Immigration til øerne
Øboerne har altid haft behov for nyt blod udefra 
og immigrationen har været stigende� Især hente-
de mange gårdmænd en kone på fastlandet� 

Grafen ovenfor viser procentdel af befolkningen 
(både voksne og børn) med andre fødesteder end 

”De var 
meget indavlede 

på Drejø.”

Skarøbo, 2015

Demografi
• Øerne har været meget tæt befolkede med 

en befolkningstæthed næsten dobbelt så 
stor som det danske gennemsnit�

• I dag er øerne ramt af aldrende befolkning 
og få børn�

• Der er ikke jord nok til flere store landbrug, 
og få jobs på øerne�
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Øboere nyder godt af sæsonens frugter fra havet, deres anden køkkenhave. De ser frem til fjord rejens komme og til hornfiskens besøg. Direkte fra hav til bord – friskere fisk fås ikke. Er du til sushi, så kan havets tang endda også spises. Fisker du ikke selv, lærer du sikkert nogle at kende, der gør. Måske ender det med, at du selv sætter net ud eller putter madding på krogen…

Øboere får 
friskere sushi

BlivØbo.nu er støttet af Småøernes Aktionsgruppe, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Fødevareministeriet og EU.
Ministeriet for Fødevarer,

Landbrug og Fiskeri

Danmark og EU investerer  
i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne

BlivØbo.nu Sammenslutningen

af Danske Småøer121_5xA2-Plakater.indd   1

29/03/12   8:57:22

I storbyen sælges ø-specialiteter i dyre butikker. På øerne kan du 

få dem lige fra producenten – eller producere dem selv i køkken-

haven. På de små øer er fra-jord-til-bord ikke et nyt begreb. Det 

er dagligdag. Hvis du ikke selv dyrker grøntsager, kød og æg, så 

gør naboen det nok...

Øboere har sjovere specialbutikker

BlivØbo.nu er støttet af Småøernes Aktionsgruppe, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Fødevareministeriet og EU.

Ministeriet for Fødevarer,Landbrug og Fiskeri

Danmark og EU investerer  
i landdistrikterne.
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Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

BlivØbo.nu Sammenslutningen

af Danske Småøer
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sognet (1850) og øen (1921)� Tallene er  ikke fuldt 
ud sammenlignelige, og 1850-tallene burde være 
højere� 

Nogle danske øer har 
en stor overvægt at 
ungkarle� Traditionelt 
beskrives også de syd-
fynske småøer som ste-
der, hvor kvinderne rej-
ser væk, og hvor mæn-
dene bliver�

Øboidentitet
De nytilkomne har altid været nødvendige, men 
de har også skabt spørgsmål som: Hvem er øbo 
og hvem er ikke? Der er forskel på barnefødte og 
tilflyttere. Identitet er et flydende begreb, der hele 
tiden er til forhandling�  

Ø-identitet er 
nemmere at 
skabe, fordi øen 
udgør et af-
grænset områ-
de, det er nemt 
at identificere 
sig med� Identi-
tet er også af-
hængig af en mod-
sætning, og for øen er det lige til; den anden side, 
fastlandet, eller kommunen�

At blive øbo er i betragtning af besværlighederne, 
der følger med, et aktivt valg, der kræver, at nytil-
flyttere tager ølivet på sig og identificerer sig med 
det. Nytilflyttere har en agenda med deres valg. 
Men de fleste skærer ikke forbindelsen til fastlan-
det helt over� Mange øboere har lejligheder i køb-
staden, så især vintrene kan piftes lidt op�

”Hvor er de lyse af 
Lød, disse Ærbopiger. 

Deres hud er som Fløde, og 
Rødmen paa deres fine 

Kinder ligger der saa let, den 
ligner et Minde om et lille 

Elskovsord, der er hvisket i 
deres Øre for lidt siden.”

Achton Friis, De danskes 
øer, 1922.

”Er det ikke 
sælsomt. Jo mindre 
den Tue jord er, hvor 
vi fødtes, jo stærkere 
synes den at binde.”

 Herman Bang om 
Ærø.

Øboere har adgang til deres helt 

egne fitness-apparater! I stedet for at 

sidde i en ro-maskine kan man sejle 

havkajak midt i naturen eller bruge 

kroppen i landskabet. Er du ikke til 

fitness med redskaber, kan du altid 

gå en tur langs stranden.

Øboere dyrker 
sjovere fitness

BlivØbo.nu er støttet af Småøernes Aktionsgruppe, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Fødevareministeriet og EU.

Ministeriet for Fødevarer,

Landbrug og Fiskeri
Danmark og EU investerer  

i landdistrikterne.
Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling 

af Landdistrikterne

BlivØbo.nu Sammenslutningen

af Danske Småøer
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På småøerne er der højt til loftet. Du kan uhindret  

se himmelhvælvets stjernetæppe, en hel regnbue,  

skyformationernes skiften, havets vekslende nuancer, 

solens op- og nedgange og fugletrækkene på  himlen. 

Øboere kan også have travlt. Men når der holdes pause, 

er det i smukkere omgivelser og med plads til eftertanke.

Øboere har plads  

til eftertanke

BlivØbo.nu er støttet af Småøernes Aktionsgruppe, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Fødevareministeriet og EU.

Ministeriet for Fødevarer,

Landbrug og Fiskeri Danmark og EU investerer  

i landdistrikterne.

Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling 

af Landdistrikterne

BlivØbo.nu Sammenslutningen

af Danske Småøer
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Plakaterne er fra Sammenslut-
ningen af Danske Småøers 
kampagne ”Blibøbo.nu”. 
Kampagnen er et godt 
udtryk for, hvilke værdier 
øerne tillægges.
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De dyre øer
På de 27 danske småøer er affolkningen tydelig: 
Alene inden for de seneste 10 år har cirka hver 
syvende beboer forladt dem� 

De få øboere er dyre� Hver eneste indbygger på 
Drejø koster årligt Svendborg Kommune 71�160 
kroner i merudgifter. Tilsvarende tal findes for be-
boerne på de øvrige småøer� Hvert år bruger sta-
ten over 100 millioner kroner på tilskud til de små 
øer, hvoraf langt størstedelen bliver brugt til fær-
gedrift�

Kønsfordeling 2015 i % Kvinder Mænd
Antal 

beboere
Avernakø sogn 41,7 58,3 127
Drejø sogn 40,4 59,6 99
Strynø 51,8 48,2 199
Lyø sogn 44,2 55,8 95
Ø-sogne i Danmark 48,6 51,4 4255
Kønsfordeling i 
Danmark 50,3 49,7

Skarø Skole fra ca. 1903 med lærer Kresten Pedersen 
Hansen.

Drejø, Skarø, Hjortø og Birkholm skoler på udflugt til 
København 1937.Skarø Skole fra 1942, med lærer Carl Zangenberg. 
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Selvom øerne er omgivet af vand, har det altid 
været landbrug og ikke fiskeri, der har været øbo-
ernes primære levevej�

Den tætte befolkning på øerne kunne kun opret-
holdes, fordi øerne var intensivt dyrkede� Øerne 
havde altid et stort udførselsoverskud - selvom 
der kun stedvist er god jord� Frugtbarheden ken-
des tilbage fra middelalderen, hvor kronen sad på 
øerne� 

På øerne er landsbyerne tæt sammenbyggede og 
med relativt små gårde� Mange boede i såkaldte 
halvgårde, hvor jordtilliggendet var mindre end en 
almindelig gårds men større end et husmands-
steds�

Jorden langs vandet blev 
brugt af øens dyr til 
græsning, og jordbruget 
blev suppleret af fiskeri. 
Øerne er omgivet af 
vand, der både har ud-
gjort en forhindring og et 
skatkammer� Tangen 
blev brugt til at gøde 
markerne, fiskerne hev ål 
og torsk i store mængder i land, og havet gjorde 
transport og handel oplagt� 

De mange små holme, der ligger spredt rundt om-
kring i Det sydfynske Øhav indgik i øernes land-
brugsproduktion� Græsset på holmene blev hvert 
år høstet i store mængder og brugt til vinterfoder, 
og kvierne holdt sommerferie på holmene� Nord 
for Strynø ligger Vogterholm og Bondeholm, og 
øst for Drejø ligger Græsholm – her er afgræs-
ningen overlevet i navnene�

Indtil gennemførelsen af landboreformerne i Dan-
mark i slutningen af 1700-tallet, udgjorde landsby-
erne over hele landet delvist selvstyrende sam-
fund� Jorden blev dyrket i fællesskab og beslut-
ninger og retsager, som kun havde betydning for 

”En ikke 
uanselig Ø er Fyen. 
Trindtomkring den 

ligger Smaaøer, som 
alle ere rige paa Korn.”

Adam af Bremen, 
1100-tallet.

Landbrugsø før og nu
• Landbrug har altid været øboernes primæ-

re levevej�

• Gårdene var relativt små�

• Jorden var effektivt dyrket og fiskeriet et 
supplement�

Der dyrkes ikke længere professionelt landbrug på Birkholm, hvor billedet er taget.
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landsbyens egne indbyggere, blev afklaret på by-
tinget, hvor alle landsbyens mandlige bønder del-
tog� Fra fællesskabets tid på Drejø er bevaret ”by-
sens bræt”, hvor alle øgårdenes bomærker er rid-
set ind�

Ophævelsen af jordfællesskabet (udskiftningen) 
på øerne faldt på et sent tidspunkt� Drejø og Hjor-
tø blev udskiftet i 1832 og Skarø i 1821� Selvom 
landsbyfællesskaberne mistede betydning efter 
udskiftningen, vælger øerne stadig i dag older-
mænd og opretholder en vis form for landsbyfæl-
lesskab� 

Småøerne var i den tidlige middelalder kongens 
ejendom� Drejø var under Nyborg Slot frem til 
1660, hvor den pga� krigsgæld pantsattes til Ege-
skov Gods�  I 1766 blev Drejø solgt til Preben Bra-
he, Hvedholm, der i 1798 lægger den under grev-
skabet Brahesminde� Braheslægten gav senere 
en mølle til Drejø, der passende fik navnet ”Hved-
holmsgave”� Ironisk nok så øboerne ikke møllen 
som en gave, idet afgifterne var høje og pengene 
gik tilbage til godserne� I 1870’erne var der en  
overgang til selvejerbønder og husmænd�

Småøerne var ejet af flere forskellige godser. Hel-
digvis for dem betød deres isolation, at herregår-
denes traditionelle krav om hoveri, en art tvangs-
arbejde, ikke gjorde sig gældende – øboerne kun-

ne i højere grad nyde livet uden indblanding�

Langeland og Tåsinge var domineret af hver de-
res adelsslægt� Ahlefeldt-Laugvig’erne på Trane-
kær ejede store dele af Langeland samt Strynø, 
og Tåsinge var næsten helt i hænderne på 
Juel’erne på Valdemars Slot� 

Der har gennem tiden været mange forskellige og 
ofte ret vidtløftige planer for en samling af de 
mange småøer i Det sydfynske Øhav for at øge 
mængden af landbrugsjord� Geografen Johannes 
Humlum (1911-1990) var en af dem, der ville tage 
livet af øhavet� Humlum foreslog, at man gennem 
omfattende dæmningsbyggeri, dræning og påfyld-
ning kunne skabe nyt land� Civilingeniør Ulrik Pe-
dersens vision for øhavet blev præsenteret i 1940 
og var som et ekko af Humlums: ”Med en “Hær” 
paa 500 Mand og en “Krigsperiode” paa fem Aar 
vil Ingeniørerne være i Stand til at udrydde Selv-
stændighedstrangen hos de 
smaa øer� Faa dem samlet 
under Fyn igen, kan dog 
ikke lade sig gøre� Svend-
borgsund er i Tidens Løb 
blevet for dybt� Taasinge, 
Langeland og Ærø vil bli-
ve de dominerende Dele 
af den nye Ø�”

”Alt af værdi 
på en ø kommer 

udefra, bortset fra 
jorden, men det er 

ikke på grund af den, 
øboerne er her, det 

er de sig pinligt 
bevidst.”

Roy Jacobsen, 
De usynlige.

Humlums inddæmningsplaner for hele Danmark. 
Heldigvis blev øhavet ikke omdannet til landbrugsjord.

Dæmninger på tværs af øhavet skulle gøre det muligt 
at omdanne det lave vand til agerjord.
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I 1900-tallet gik øerne fra at være selvforsynende 
til at være eksportører� Under færgestrejken i 
1977 måtte Skarøbønderne smide den mælk ud, 
de ikke kunne få fragtet over til Fyn� Under en 
færgekonflikt i 90’erne, hvor samsejladsen mellem 
Skarø og Drejø gjorde, at drejøboernes sejltid 
blev forlænget, var skarøboernes argument for 
hurtigere sejlads til Skarø ”at den halve snes 
gårdmænd, der producerede på Skarøs knap fire 
hundrede tønder land, aftog og leverede tilsam-
men flere varer, end den næsten dobbelt så store 
hovedø overkom at få ud af sine syv hundrede og 
fyrre tønder�” 

Selvom naturen på småøerne nok ligner sig selv 
med land og vand, harer og køer på græs, har 
landbruget ændret sig markant de sidste 100 år� 
En moderne landmand har gennemsnitligt 66 ha 
jord, så der er ikke jord nok til, at flere landmænd 
kan leve af landbruget ude på småøerne� Tankbi-
ler og store landbrugsmaskiner kan ikke transpor-

teres til og fra øerne, og det svært at få det til at 
hænge sammen. De fleste, der dyrker jorden, gør 
det på deltid. Det samme gælder fiskeriet.

Få steder slår EU- og dansk lovgivning på land-
brugsområdet tydeligere igennem end på øerne 
med ø-støtteordninger, tilskud til afgræsning af 
holme og strandenge, udstrakt braklægning og 
restriktiv miljølovgivning� På Birkholm stoppede 
man helt med landbrug i 1990’erne� 

I dag er det svært at finde et enkelt job på øerne 
man kan leve af. Derfor jonglerer flere øboere 
med mange arbejdskasketter� F�eks� er en af ska-
røboerne både postbud, renovationsarbejder og 
landmand� Turismen har fået stigende betydning, 
og lystbådene har gjort deres indtog� Den stigen-
de gennemsnitsalder, de manglende børn og er-
hvervsudviklingen truer med at afvikle øerne som 
helårssamfund�

Det eneste bevarede billede af katastrofen på Drejø i juni 1942, hvor store dele af Drejø by, en af de bedst bevare-
de danske landsbyer, blev til aske. I den tørre sommer spredte flammerne sig hurtigt mellem de tætliggende gårde, 
og 11 gårde og 7 huse nedbrændte.
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Utallige isvintre har ophævet 
grænsen mellem vand og 
land� Når øhavet frøs til is, 
trommede øboerne natten 
igennem på øernes tromme, 
for at vise utøjet og skarnet, 
at øen var årvågen, og for at 
skræmme det onde væk� 

Senere erstattede betonen isen� 
Broen er øens modsætning� Øha-
vets øer og holme er gradvist ble-
vet knyttet tættere af broer� Broer-
ne voksede først frem på lavt 
vand og korte strækninger� Broer-
ne i det sydfynske har skilt vande-
ne og skabt stor debat�

Selvom de faste forbindelser be-
tyder at det er nemmere at kom-
me væk, betyder broerne også 
det er nemmere at blive� I forhold 
til 1921 bor der i dag flere på bro-
faste Thurø og Tåsinge� 

Hvis man sammenligner broløse 
Ærø med Langeland, der blev 
brofast i 60’erne, er der et påfal-
dende mønster i befolkningsud-
viklingen� Begge øer er gået tilba-
ge i befolkning , men Langelands 
tab af befolkning er mindre end 
Ærøs, efter broen er bygget� I pe-
rioden 1985-2014 har Langeland 
mistet 20 % af sin befolkning og 
Ærø 24 %� 

Broer i øhavet 
– is og beton
• Isen har ofte bygget bro 

mellem øerne� Øboerne 
havde isveje og kaner klar 
til de hårde vintre�

• De første broer blev anlagt 
på det lave vand� De er si-
den også anlagt på dybere 
vand�

• Broer betyder, at det er 
nemmere at komme fra 
øerne – men også at blive 
på dem�

”Vinteren er lang og mørk. Da 
knuges Ølandene i Isens favntag, til 

Dækket bliver stærkt nok for farter med 
Hestekøretøj og Bil, men saa kan man til 
Gengæld hen ad aften se en rullende By 

af Lanterne nærme sig de indefrosne 
Øer med Proviant og Post. Ogsaa på sin 

Vis et storslaaet og usædvanligt Syn.”

Ib Paulsen,  Sydfyn og øerne.

”Mens Fastlandsbeboere 
føler Uhygge ved at blive isoleret, 

føler Øboen utryghed, saasnart hans 
Ø gror sammen med Omverdenen.”

Achton Friis, De danskes Øer, 1922.

Isvejene over isen markeredes med grankviste. Billede fra Hjortø.
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Liste over broers opførelse

Svendborgsundbroen 1966

Højbroen stod færdig i 1966� Den er over 1200 meter lang� 
Indtil broen stod færdig sejlede op til fire bilfærger frem og 
tilbage over sundet for at fragte de op til 1 million bilister 
årligt�

Langelandsbroen 1962

Langelandsbroen forbinder Siø med Langeland� Broen er 
774 metrer lang� Det længste spand er 91 m, og den mak-
simale gennemsejlingshøjde er 26 m� Før broen sejlede 
man til Langeland fra Vemmenæs på Tåsinge�

Siødæmningen/Siøsundbroen 1960
Siødæmningen forbinder Tåsinge med Siø og er en 1,4 
km lang kombination af dæmning og bro� Dæmningen 
stod færdig i 1960�

Thurødæmningen/broen 1934

I gammel tid stod joller for transporten mellem Thurø og 
Fyn� I 1908 oprettede en lokal murermester en trækfærge-
forbindelse� Færgen var en kabelfærge, der blev trukket 
over Skårupsund med et håndspil anbragt på færgen� 
Færgen blev nedlagt da Thurødæmningen stod færdig i 
1934� 

Dæmningen over Vornæs Vejle 1765
Den undseelige dæmning over Vornæs vejle er en af Dan-
markshistoriens første inddæmmede fjorde� Det  var i 
1765 på initiativ af Niels Juel på Valdemars Slot�

Drejet ved Avernakø
1937

Avernakø består af to selvstændige øer - Korshavn & 
Avernakø� Hver ø havde eget mejeri og forsamlingshus� I 
1937 blev de to øer forbundet med en dæmning� Materia-
let kom bl�a� fra en vikingetids skibssætning ved navn Hø-
jestene�

Langelandsbroen var en af de første større broer, der 
skulle knytte Det sydfynske Øhav tættere sammen.
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De små samfund på øerne er ikke anderledes 
end andre små samfund� Man kender hinanden, 
og ved hvad der sker�  Det er svært at undgå, når 
man bor på en lille klat land omgivet af vand� 

Sociologen Emile Durk-
heim (1858-1917) har 
studeret, hvordan in-
dustrialiseringen på-
virkede fællesskaber-
ne i de små samfund� 
Durkheim så den tidli-
gere landsbysolidari-
tet (den mekaniske 
solidaritet) forsvinde 
og en stigende norm-
løshed (anomi) dukke 
op� Fællesskabet tab-
te styrke, da samfun-
det blev moderne� 

Øernes fællesskaber 
har været stærke, og ud-
viklingen mod individualisering har været forsin-
ket� Men er fællesskabet stærkere eller svagere 
på øerne end på fastlandet? Det afhænger af, 
hvem man spørger� 

Mange har en forventning om idyl, når de ankom-
mer til øerne� Øerne er blevet kaldt ”De lykkelige 
øer”� Alt er dog ikke idyl�

Øerne er små, og individer kan fylde meget� En 
enkelt igangsætter eller konfliktmager kan ændre 
et helt øsamfund� Skarø er blevet beskrevet som 
øhavets Jerusalem, hvor man ikke kan enes� Der 
har været flere konflikter – Grillkrigen og den ny-
ligt afsluttede konflikt om øens købmand. Samti-
dig lægger Skarø også jord til  festivalen LoveIN� 
Når man ikke kan enes, er det godt at færgen har 
to saloner�

På øerne var der ikke 
megen kriminalitet 
og udenomsægte-
skabeligt pjank, for 
det kunne ikke skju-
les� Det stærke fæl-
lesskab og sam-
menhold på øerne 
havde dog også en 
skyggeside; social 
kontrol�

Martin Sofus Peder-
sens erindring fra 
Hjortø 1880 fortæller 
f�eks� om, hvordan gårdmændene – øens top – 
generelt var på vagt over for de unge giftemodne 
kvinder fra lavere kår�

En ung flot økvinde havde giftet sig med en hol-
den ældre mand, der kort efter brylluppet døde af 
naturlige årsager� Den unge kvinde, nu med hans 
arv i bagagen, giftede sig igen med en af gård-
mændene�  I erindringen omtales den unge kvin-
de som ”erfaren”, hvilket absolut ikke er en ros� 
Gårdmændene holdt øje med hende og talte om 
hende bag hendes ryg – hun var ikke en del af 
fællesskabet, og hun havde brudt de sociale nor-
mer� 

Et andet godt eksempel på, hvordan man som 
udefrakommende ikke skal udfordre øernes fæl-
lesskab stammer fra Drejø i 1790’erne, hvor Ja-
cob Christensen blev ansat som præst i 1788� 
Netop i disse år blev Danmark ændret af store 
landbrugsreformer og nye tiltag� Hr� Christensen 
medbragte forandringens vinde til Drejø Sogn og 
forsøgte at ændre sognets skik og brug�

I de kommende år 
tog Christensen 
og Drejøbønder-
nes leder, older-
manden Niels 
Rasmussen, 
mange kampe� 
Oldermanden fik 
til sidst nok af 
den forandrings-
krævende præst 
og vedtog sam-
men med resten 
af øboerne, at in-
gen måtte være 
præsten til tjene-

”Formedelst 
den Nyfigenhed 

(nysgerrighed), som er 
Øboere egen, sørger 
enhver, der bygger et 

nyt Hus for at gjennem 
et Par Karnap Vinduer 
kan have Udsigt forbi 
sine Naboer til begge 
Sider, hvilket bidrager 

til at gjøre Gaden 
mindre regelmæssig”.

Achton Friis, De 
danskes øer, 1922.

”Jeg vil ikke sige, 
at vi sladrer, men vi følger 
med i hinandens liv. Er der 
sket noget nyt? Hørte du 

helikopteren i morges? Hvis 
nogle af de enlige mænd 
beklager sig over at være 
løbet tør for underbukser 

eller strømper, så plejer jeg 
gerne at købe ekstra med 

hjem, når jeg er i 
Svendborg.”

A.C., Drejø. 2013.

”Indtil for ikke saa 
forfærdelig mange Aar 

siden mødtes Fremmede 
paa disse Øer med 

Mistænksomhed, senere 
afviklet til Fordel for et 

mere venligt Forbehold, der 
dog meget vel kan udvikles 
til varigt og varmt Venskab 

med Øens Gæster.”

Ib Paulsen, Sydfyn og 
øerne, 1949.

De små samfund 
– idyl og konflikt 
• I de små samfund på øerne lever folk tæt 

Folk kender hinanden, og ved hvad der 
sker�

• På øerne var der ikke meget kriminalitet, 
utroskab og vold, fordi alle kendte hinan-
den�

• Man skal stikke en finger i jorden først. El-
lers kan man blive frosset ud�
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ste, ingen måtte låne 
præsten båd eller 
hjælpe med at sejle, 
heller ikke selvom 
han selv skaffede 
en, og de ville ikke 
længere donere til 
kirken� Alt sammen 
for at chikanere ham 
så meget som mu-
ligt� Når præsten gik 
gennem byen, lukke-
de man sin dør� Man 
stoppede samtalen, 
hvis han nærmede 
sig og prøvede på 
alle måder at undgå 

kontakt med ham�  

Konflikten endte i håndgemæng, og skældsorde-
ne føg� Oldermanden sagde til præsten: ”Faer! I 
giør som en Skiælm, og som et Skarn, det siger 

jeg for Gud og hver Mand��� du er en Kieltring og 
grøn Landløber”� I en tid med store standsforskel-
le, var det uhørt� 

Konflikten endte med et sagsanlæg, hvor præsten 
indstævnede alle Drejøs bønder og betegnede 
deres samlede hand-
linger under udtryk-
ket “ondskabsfuldt”� 
Inden retten kunne 
afsige dom endte 
sagen i forlig� Uden 
for øen gjaldt kon-
gens lov, og øboerne 
blev nødt til at bøje 
sig� Men Jacob Chri-
stensen kom aldrig 
på god fod med øbo-
erne�

”Ældre Forfattere 
skildrer Beboerne som et 
brillant Folk, nøjsomt og 
gæstevenligt, men med 
Øboernes sædvanlige 

stærke Vedhængen ved 
det gamle, utilbøjelige til at 
gaa med til Forbedringer 

og Fremskridt.”

Achton Friis, De Danskes 
øer, 1922.

”Ligesom 
Drejøboerne endnu er 
stive i at overholde de 

gamle skikke og 
vedtægter - paa Drejø 

hedder det: ”Byloven staar 
over kongens lov” - 

saaledes var det 
naturligvis ogsaa dengang 
[dvs. i fællesskabets tid]”. 

Dansk 
Folkemindesamling, 1906.

Man boede tæt på øerne. Den tætbebyggede østlige 
del af Drejø by fotograferet 1939 inden branden i 1942.
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De fire købstæder i Det sydfynske Øhav kæmpe-
de fra middelalderen til 1850 en lang og sej kamp 
mod øboenes selvstændighedstrang� Købstæder-
ne fik i 1400-tallet privilegium på handel og hånd-
værk, men måtte gentagne gange se deres ret 
krænket af øboerne�

For eksempel klage-
de Svendborg i 
1413, 1447, to gan-
ge i 1480, 1521 og 
1578 til kongen over 
smugleriet fra små-
øerne�  

Købstaden Rudkø-
bing på Langeland 
kæmpede samme 
kamp mod ulovlig 
udførsel fra den sto-

re øs mange ulovlige 
ladepladser� Især i 

1400-tallet og 1500-tallet kneb det for byen med 
at håndhæve sine privilegier� Den ulovlige handel 
blev et stadigt større problem i 1500-tallet og 
1600-tallet, og byens havn forfaldt, fordi oplands-
bøndernes udskibede deres produkter uden om 
købstaden� Tolderen klagede i 1568 sin nød over, 
at mange heste og stude ulovligt blev ført fra Lan-
geland til Tyskland, og at han måtte være meget 
opsøgende for at få noget told hjem� Mange ud-

skibede også øl 
uden told, og ”hver 
fortolder som han 
synes,” lød det op-
givende�

Ølandskabet gjor-
de, at øerne havde 
nemt ved at omgå 
købstæderne� Øbo-
erne handlede uhin-
dret med hinanden 
og på tværs af told-
grænsen til slesvig-
ske Ærø� Ærø var 
indtil 1864 en del af 
Slesvig, hvor varerne 
var billigere� Et lukrativt marked på tværs af told-
grænsen blev udnyttet til smugleri af både ærøbo-
ere, langelændere og folk fra de mindre øer� I 
1769 var det så slemt, at byfogeden i Svendborg 
foreslog, at øboerne helt skulle nægtes at besidde 
fartøjer� Det radikale forslag blev ikke godkendt, 
men er med til at understrege, hvem byerne iden-
tificerede som konkurrenter: øboerne.

Men hvorfor var øerne så aktive? En historie fra 
Helnæs er et godt hint� Halvøboerne på Helnæs, 
hvis geografiske placering er sammenlignelig med 
Ærøs og de mindre øers, havde meget få forbry-
delser internt på halvøen� Der var kun enkeltvise 
eksempler på tyveri og ingen voldsforbrydelser� I 
stedet var forbrydelserne rettet mod øvrigheden 
og en fjern stat�  Iagttagere i samtiden har ligele-
des understreget fraværet af utroskab, vold og 

uterlighed på øerne i Det syd-
fynske Øhav� Hvis der en-
delig var ulovligheder, blev 
det klaret internt� 

I de små tætte samfund i 
Det sydfynske Øhav har 
der givetvis ikke været 

”Isolertheden 
fremelsker en udpræget 
Individualisme, som er et 

ægte Træk hos disse 
Ø-repræsentatnter for 

dansk Folkekarakter. Disse 
Øboere passede fra første 

Færd ikke ind i 
Fastlandsmosaiken, og 
mange gør det vel ikke 

endnu. De har udviklet sig 
til enere.”

Ib Paulsen,  Sydfyn og 
øerne, 1960.

”Øboen lever endnu 
bestandig isoleret fra 
Omverdenen, han er 

nærmere Elementerne og 
mere i deres Vold. Alt hvad 
der komme til ham eller naa 

fra ham maa over Havet, 
dette Hav, der næsten altid 
er ham fjendsk og som han 
idelig maa værne sig imod.”

Achton Friis, 1922.

”Der er 
grupper, der 

laver deres egne 
regler.”

Skarøbo, 2015.

Kampen mod købstæderne
• Øboerne har ry for at være et selvstændigt 

folkefærd, der kan klare sig selv�

• Smugleriet har en lang tradition på øerne, 
og man kæmpede i lang tid mod købstæ-
dernes kontrol�

• Der er stadig mere anarki på øerne end på 
fastlandet�

Hjemmelavet nummerplade fra Skarø, doneret til Svendborg Museum af anonym.
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mulighed for, og accept af, vold og tyve-
ri, men derimod har der sandsynligvis 
været accept af ulovligheder rettet væk 
fra øerne� Sprit- og smugleri til eget for-
brug lader stadig ikke til at være særlig 
ringeagtede fænomener på Sydfyn� Så 
måske har øernes geografi gjort, at øbo-
erne har haft en større mulighed for at 
smugle� Spørgsmålet: ”Hvorfor smug-
le?” er måske snarere ”hvorfor ikke?”

Der er lidt mere anarki på øerne – også i 
dag� Småøerne har ikke noget fast politi 
– selv på de større øer er politiet fravæ-
rende� Biler uden nummerplader, kørsel 
uden kørekort og spritkørsel er blandt de 
almindeligste forseelser� Man må godt 
køre hjem fra fester i forsamlingshuset� 
Når politiet kommer, er det i civil, og med 
lystfiskerudstyr i bilen. Ellers spredes rygtet 
hurtigt på øerne� Færgerne er blevet be-
skyldt for at signalere, når politiet er på vej, 
men det benægter øboerne�

”En mand havde for mange Aar siden forgrebet 
sig paa nogle Rødspætter i et Hyttefad. Hans straf 

var Udefrysning, men Historien kom Politimesteren for 
Øre, og han kunde ikke undgaa at blande sig i Sagen. 

Folk fra Øen blev stævnet som vidner, men deres 
Mund var lukket med en halv Snes Segl: ”Den Sag 

kendte de skam ikke noget til, det maatte simpelthen 
være Løgn – man stjæler ikke på Avernakø”. 
Politimesteren skal have ladet Sagen falde.”

Ib Paulsen, Sydfyn og øerne, 1960.

På øerne er man vant til at klare sig selv. Her 
ses Skarøs brandvagter i 1953.

Tillid er udbredt på øerne - i hvert fald at dømme efter antallet af 
vejboder og ubemandede butikker.
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John Donne:

”Intet menneske er en ø, en verden for sig. 
Ethvert menneske er en del af et kontinent, en del 

af et hele. Derfor skal du ikke spørge: Hvem 
ringer klokkerne for? De ringer for dig.”

Øhavsfacts
Udvalgte øer i alfabetisk orden og et par  
fortællinger:

Avernakø og Korshavn
Areal: 5,9 km²� Øen er ca� 8 km lang�

Beboere: 110 indbyggere� I 1901: 339�

”Stednavnet kendes fra 1453 som Arnacke, nak-
ken ’den fremspringende bakke’ med (mange) ør-
ne;-øer en senere tilføjelse; ønavnet er sikkert 
først anvendt om Avernakø Hoved�” - Den store 
danske

Avernakø er en 8 km lang dobbeltø, der består af 
to øer forbundet af et drej� Den vestlige ø hedder 
Avernakø, den østlige Korshavn� Ved kapelodden, 
på Korshavns østspids, har tidligere ligget et mid-
delalderkapel, hvorfra man stadig kan finde mun-
kesten� I dag har en gren af Mærsk-familien som-
merhus og privat havn her�

På småøerne er overlevet flere traditioner, og 
Avernakø er ingen undtagelse� På Strynø og 
Avernakø rejser man stadig majstænger for at fej-
re forårets komme�

Gårdmand Anders Mikkelsen fortalte i 1933 om 
arbejdsgangen med majstangen: ”Hver pinselør-
dags formiddag kl� 10 bliver majtræet i Avernakke 
lagt ned� Det hjælpes vi ad med alle mænd i byen� 
Oldermanden tuder i hornet for at samle os� Der 
møder en karl fra hver gård, og de tjærer træet og 
ser det efter� Pigerne møder og pynter træet med 
kranse og blomster�

Birkholm
Areal: 0,9 km2�

Beboere: 11 i dag mod 71 i 1901�

Den store stormflod i 1872 er en af de mest om-
talte begivenheder i øhavets historie� En voldsom 
storm fra øst kulminerede den 13� november 
1872, og pressede vandmasser fra Østersøen 
vestover mod Skåne, Lolland-Falster og Det syd-
fynske Øhav. Vandstanden var flere steder 3 me-
ter over daglig vande�  

Samtlige huse på Birkholm stod under vand, og 
beboerne måtte redde sig op på lofterne og nogle 
steder ud på tagene af deres huse for at overleve� 
Alle beboere klarede sig igennem natten, men de 
fleste af øens husdyr måtte lade livet. Øen er i 
dag omgivet af diger, for at sikre mod vandets ind-
trængen�

Apropos husdyr, så har Birkholm lagt jord til Dan-
marks ældste ko, Yrsa, der blev 28 år gammel� I 
forsamlingshuset hænger et portræt af Yrsa på 
hæderspladsen – med Dronning Margrethe II på 
venstre side og prinsgemalen på højre�

Ved 5-6 tiden om eftermiddagen kommer mænde-
ne igen, træet bliver rejst og stenene lagt om det 
igen� Tidligere havde hver gårdmand en kande øl 
med� Men nu henter vi en kasse bajerskøl� De un-
ge morer sig lidt med neg og sådan�”
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Bjørnø
Areal: 1,5 km²�

Beboere: 38 indbyggere mod 79 i 1901�

Under Napoleronskrigene i starten af 1800-tallet 
var Danmark i krig mod England. Efter flådens ran 
i 1807 var Danmark uden søværts forsvar� Øerne 
var særligt udsatte� Både Avernakø og Lyø blev 
plyndret. Som forsvar opbyggede man en flåde af 
kanonbåde, der i det lave farvand dyrkede gueril-
la-taktikken mod englændernes større fartøjer�

På Knastegrunden nord for Bjørnø gik i 1808 en 
engelsk krigsbrig på grund� Briggens søsterskib 
opholdt sigt tæt ved, sammen med to mindre bå-
de, mens mandskabet på det grundstødte skib 
forsøgte at få skibet flot.

Den grundstødte brig lå som en stor skydeskive, 
og to kanonbåde fra Faaborg var heller ikke lang 
tid om at dukke op, og gå i gang med beskydnin-
gen� Løjtnant Bruun skrev i sin rapport til Geleral-
kommandoen: ”Kanonbådene vedligeholdt en le-
vende ild, ofte så nær, at fjenden skød med skrå 
(kanonkugler af sejldug fyldt med jernstumper o�
lign�) indtil kl� 9; men da ammunitionen nu var så 
medtaget, at der kun var 15 skarpe skud tilbage 
pr� kanon, holdt de igen ind til Bjørnø�” Bruun kun-
ne konkludere: ”Fjenden har lidt betydeligt på 
skrog og takkelage; et af hans fartøjer blev skudt i 
sænk!”

Da kanonbådene vendte tilbage dagen efter for at 
afslutte arbejdet var briggerne væk� I ly af natten 
havde englænderne kastede gods over bord og 
var kommet flot. Søslaget ved Bjørne krævede in-
gen danske liv, men en af søfolkene mistede høj-
re arm� De kanonkugler, der slog ned i klinter og 
skrænter på Bjørnø, blev siden gravet frem og an-
giveligt brugt til at male sennep�

Drejø
Areal: 4,26 km²�

Beboere:  69 indbyggere mod 375 i 1901�

Indtil 1535 hørte Drejø til kirken i Ærøskøbing� 
Når øboerne skulle giftes, døbes eller begraves 
gik turen over havet til Ærø, eller til Korshavn på 
Avernakø, hvor der i middelalderen lå et bedehus�

Under en dobbelt dåbssejlads kuldsejlede begge 
selskaber, og i lyset af den forfærdelig hændelse 
fik øboernes 13 gårdmænd lov til at få egen kirke i 
1535� Drejø kirke blev derefter sognekirke for 
øsognet Drejø Sogn, der omfattede Skarø, Hjortø 
og Birkholm foruden hovedøen� Kirken på Drejø 
er sandsynligvis den første danske kirke, der er 
bygget til en protestantisk menighed�

På Drejø går man ikke op til kirken, men ned til 
kirken� Den utraditionelle placering i en lavning på 
den dårligste jord, forklares ofte med, at da det 
første læs byggematerialer til kirken var klart, blev 
det i nattens løb flyttet til en lavning i byens ud-
kant. Hver eneste gang man flyttede materialet 
fra lavningen tilbage til byen, gentog historien sig� 
Derefter besluttede man sig til at følge tegnene – 
måske var det et vink fra oven? En anden forkla-
ring er, at der er mangel på jord på Drejø� Hvorfor 
spilde god jord midt i landsbyen på en kirke, når 
den i stedet kan placeres på dårlig jord i udkan-
ten?
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Hjortø
Areal: 0,90 km²�

49 beboere i 1901 og 8 i dag�

Beboerne på Hjortø blev fra 1954 til 1976 betjent 
af postbåden HJORTØ� Færgen var navlestren-
gen mellem Hjortø og omverdenen, og postfører 
Jørgen Greves lille buttede færge er et af øhavets 
klenodier�

Jørgen Greves familie har med mellemrum stået 
for færgesejladsen fra starten af 1900-tallet til i 
dag� Fra 1909 til 1970 sejlede de forskellige post-
både ud til Højesteneløbet, hvor postsække og 
passagerer blev lempet ind ad en lem i siden på 
Ærøfærgen� Sømærket, hvor postbåden ventede 
på Ærøfærgen kaldes stadig i dag for Grevens 
prik� Til postdistriktet hørte også øen Hjelmsho-
ved, hvor der boede to familier� Om sommeren 
brugte Jørgen Greve en stagepram til at nå øen, 
og om vinteren en ispram�

Da Jørgen Greve døde, arvede Svendborg Muse-
um båden og prammene og forpligtede sig til at 
bevare HJORTØ som et stykke sejlende kulturarv�

HJORTØ ligger til dagligt ved siden af den nuvæ-
rende Hjortøfærge HJORTØBOEN ved træskibs-
broen i Svendborg�

Langeland
Areal: 285 km²�

Beboere: Ca� 13�500 mod 21�171 i 1925�

Langeland har været et af øhavets smuglericentre 
i umindelige tider� Alle var engageret – selv sam-
fundets top� Fx blev Kongens lensmand, Mourids 
Podebusk - øens førstemand - i 1581 afskediget 
for at smugle øksne� Heller ikke kirken gik ram for-
bi� Præsten i Magleby og sognefogeden samme-
steds, forsøgte i 1690 at indsmugle fransk vin, 
brændevin fra Flensborg og guldkniplinger til Lan-
geland, men blev opdaget�

Langelænderne blev også selv ramt af smugleri� 
Rudkøbing klagede i 1735 over marstallerne, fordi 
i ”indeværende Aar har fremmede Skippere udført 
meere Vahre end Byens” og ”det kand intet giøres 
Reede for, og der udi sticker dend største Skade, 
som betager Borgerskabet deris Næring baade 
ved Handel og ved Siøe Fahrt”�

Helt op til nyere tid har smugleriet præget daglig-
dagen� Spritruten Bagenkop-Kiel, der sejlede fra 
60’erne og frem 2003, var brugt af mange til at 
forsøde tilværelsen bl�a� blev en større smugler-
ring af folkepensionister oprullet i 1983�
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Lyø
Areal: 6 km²�

Beboere:  130 indbyggere mod 332 i 1901�

”Stednavnet kendes fra 1200-t� som Lyuthø, vist 
af gammeldansk liuth ’lyd’ i betydningen ’kraftig 
lyd, larm’, om brændingen�” - Den store danske

Lyø ligger syd for Fåborg, vest for Avernakø, som 
den deler færge med� Lyøs store centralt placere-
de landsby er en af de bedst bevarede ølandsby-
er i øhavet, med kilometervis af levende hegn, 
stengærder og velbevarede bindingsværksbyg-
ninger, der ligger ganske tæt� Der er 5 gadekær 
mod de oprindeligt 12� Efter sigende uddøde hele 
Lyøs befolkning i 1500-tallet af epidemier og 
plyndring� Øen blev herefter genkoloniseret af 24 
familier� Ølandsbyens struktur stammer fra denne 
tid, og de 24 familiers gårde udgør kernen i Lyøs 
beboelse, selvom flere af de gamle fæstegårde si-
den er blevet delt�

Kirken er bygget af rå kampesten midt i 1500-tal-
let og har en sjælden rund kirkegård�

Økirkegårde er noget særligt� Gennem 500 år er 
hele øsamfund stedt til hvile samme sted�

Overskriften på en tidligere præsts gravsten er 
tankevækkende: ”Han gjorde hvad han kunne”�

I 1993 udgav italieren Felice Vinci en bog, hvor 
han påstod at de klassiske græske historier Illia-
den og Odysseen ikke foregik i Grækenland, men 
det danske øhav� Ifølge Vinci passede Homers 
værker ikke med geografien i Grækenland – det 
gjorde til gengæld øhavet og i særdeleshed Lyø, 
der blev udnævnt til Odysseus’ hjem, Ithaca� Vinci 
indrømmer dog selv, at han endnu ikke har ”the 
smoking gun”�

Skarø
Areal: 1,97 km²�

Beboere:  ca� 30 indbyggere mod 145 i 1901�

Fredelige Skarø har på markeret sig i krigshistori-
en hele to gange� Første gang i 1659, hvor sven-
skerne havde besat hele Danmark undtagen Kø-
benhavn� Plyndringerne var udbredte på Fyn og 
Langeland, og Skarø gik heller ikke ram forbi� Dog 
var det ikke svenske soldater, der slog ruder ind 
og stjal kostbart indbo, men danske soldater un-
der ledelse af kaptajn Cornelius Kruse, der i juni 
1659 gjorde landgang på Skarø og Hjortø med 
ondt i sinde� Selvom om Erik Kaas til Lindskov, nu 
Lehnskov, der ejede øen, klagede til kongen over 
behandlingen og stævnede kaptajnen, blev denne 
og hans soldater frikendt i 1663�

Anden gang var 15� februar 1944, hvor øboerne 
kunne betragte et stort luftslag folde sig ud i luften 
over Skarø. Et engelsk bombefly, en Lancaster, 
blev skudt ned af et tysk jagerfly over Skarø og 
Hjortø. Stumper af flyet regnede ned over Øster-
hoved på Skarø, og en af lancasterens bomber 
sprang ved Vornæs på Tåsinge� De 8 engelske 
flyvere nåede ud af flyet i tide, og svævede med 
faldskærme ned over Skarø� På kirkegården står i 
dag gravstene fra de to piloter, der ikke overleve-
de springet�
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Strynø
Areal: 4,88 km²�

Beboere: 216 indbyggere mod 750 i 1901�

Der er flere bud på, hvor Strynøs navn stammer 
fra� Stryn kan komme af oldnordisk ”strjón”, der 
sigter på fiskerigdom. Navnet kan også stamme 
fra det germanske ord for ”strømme” eller det ol-
dengelske ord for ”vinding”� Under alle omstæn-
digheder knytter navnet sig til Strynøs maritime 
placering�

Forholdet til vandet har her, som andre steder på 
småøerne, været øens primære levebrød� Et godt 
eksempel er Strynø Mølle, der er en af de få tilba-
geværende ø-møller� Det er en hollændermølle 
opført i 1832� Da møllen blev bygget stod den 
tættere på vandet end i dag� Bønder kom sejlende 
til møllen med korn fra omkringliggende øer og 
holme, og fik det malet. På møllen kan ses en til-
muret åbning, hvor man fra stranden kunne bære 
sækkene ind i undermøllen� Beliggenheden tæt 
på vand er risikabel, såvel som den er givende� 
Efter en stormflod i 1967 blev mølle flyttet nogle 
hundrede meter op ad Møllevejen og 1984 blev 
møllen fredet�

Øen har de sidste århundreder været tæt befolket, 
og opretholder stadig en vis befolkningsmængde 
og egen skole�  En iagttager i kunne i 1803 kon-
kludere:  ’Danmark ejer nok ingen større, renlige-
re og mere pyntelig bondeby’� Øen tilhørte i man-
ge år Tranekær Gods, hvorfor skibsbroen stadig 
hedder Grevebroen�

Da befolkningen toppede var mange af øboerne 
søfarende� Flere af de 1800-tals huse, der stadig 
udgør hovedparten af den idylliske ølandsby, er 
bygget som skipperhuse� I 1870 var 119 strynbo- 
ere beskæftigede som søfolk i handelsflåden. 
Småskibsfarten kulminerede samtidig med 13 
hjemmehørende skibe�

Store Egholm
Areal: 0,7 km²�

Beboere: ingen�

Store Egholm ligger nordøst for Ærøskøbing� Sto-
re Egholm var beboet og opdyrket fra 1864 til 
1900� På øen kan man stadig fornemme de diger, 
der sikrede afgrøderne mod oversvømmelse� Det 
har været et hårdt liv, egholmboerne har fristet� 
En historiker har kaldt beboerne for ”De nøgne og 
brødløse”�

Den store stormflod i 1872 prægede også livet på 
Store Egholm, hvor der dengang var bosat to fa-
milier� De mandlige egholmboere var i Marstal for 
at handle, da det trak op til stormfloden. Fra Mar-
stal kunne de følge med i familiernes kamp mod 
elementerne gennem en kikkert – de kunne ikke 
selv hjem gennem stormen� Da digerne blev over-
svømmet flygtede familierne op på taget af det 
ene bindingsværkshus� Træskelettet var fyldt ud 
med lerklinet strå, der hurtigt blev skyllet væk� 
Skelettet holdt heldigvis, og da stormen havde 
lagt sig sejlede mændene tilbage til holmen og 
påbegyndte genopbygningen�
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Ærø
Areal: 88 km²

Beboere: 6�200 mod 12�509 mennesker i 1901

Ærø er især kendt for to ting: søfartshistorien i 
Marstal og den velbevarede købstad Ærøskøbing� 

Ærøskøbing fik sandsynligvis købstadsrettigheder 
i sidste halvdel af 1400-tallet� Det var dog svært 
at håndhæve priviligiet på handel, da opkoblingen 
Marstal smuglede lystigt� I 1778 blev byen beskre-
vet således: ”Ærøskøbing er en liden stad på øen 
Ærø, som hører under hertugdømmet Slevig� Har 
en god havn, som bedækkes af den der lige over-
for liggende lille ø Dejrø”. I 2002 fik ”Den liden 
stad” Europa Nostra prisen for bevaring af den 
europæiske kulturarv�

Marstal og Ærøskøbing har et langt og problema-
tisk forhold� Næsten ligesom Tom og Jerry� Mar-
stallere taler stadig med foragt om ”Pytten”, dvs� 
Ærøskøbing�

Smugleriet var et af de udtryk lokalrivaliseringen 
fik. Ikke alle klagede dog over Marstallerne. Et 
indlæg i tidskriftet Minerva 1793 bemærker: ”Jeg 
laster ej marstallerne, der ej gør mere, end hvad 
enhver anden i samme tilfælde vilde gøre� Deres 
Vindskibelighed viser, hvad ubundne Hænder kan 
frembringe� Der vrimler i deres lille Flække af tar-
velige, vindskibelige og for største Delen velha-
vende Folk, der til ingen Aarstid er bange for det 
frygtelige Element, der ernærer dem� De fortjener 
al Ros�”

Marstallerne var for alvor bundet til ”det frygtelige 
Element” og et af de mest markante søfartssam-
fund i Danmark� Omkring år 1900 var der over 
300 hjemhørende skibe i Marstal, der sejlede over 
hele verden, og flåden beskæftigede omtrent 

1�400 mand�  Byen har stadig i dag en navigati-
onsskole og en stor coasterflåde – samt et frem-
ragende søfartsmuseum af den mere nørdede 
slags�
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Brug www�øguide�dk

Avernakø
Gitte Sørensen: 2980 9986 eller gitte@avernak�dk

Bjørnø
Guide Henrik Kåg, 2675 0812 eller henrik@kaag�
net

Guide Leif Nysted: 2294 6733

Guide Jørgen Pedersen: 6261 0741

Drejø
Gammel Elmegaard – egnshistorisk museum

Øguider: 6222 2488 eller blay@mail�dk

Margit Lolk: 3054 1373

Langeland
Helle Ravn: 6250 1441

Ulla Kristensen: 2325 1101

Erik Fich: 6251 5800

Asger Kristensen: 6257 1882

Lyø
Lyø Søfartshistoriske Museum: 2063 1883�

Guide Mogens Windeleff: 2945 3945 eller mo-
gens�lyoe@strynet�dk

Guide Bent Knudsen: 5057 3211 eller gurli@
knudsen�dk

Skarø
Preben Sørensen, historisk guide: 2256 3199 eller 
pvsskaroe@mail�dk 

Lene Corydon, naturvejleder: 3142 5610

Bjarne Bekker, 4037 4138 eller bjarne@bekker�dk

Britta Tarp: 62201201 eller info@isfraskaro�dk 

Forslag til historiske 
destinationer og guider

Strynø
Smakkecenteret: 5098 1306 eller info@smakke-
center�dk

Ærø
Marstal Søfartsmuseum: 6253 2331

Ærø Museum: 6252 2950

Det gamle værft: 6252 1222

Allan Harsbo, 4046 6675

Karen Fabricius, 4045 1888

Knud Nielsen, 4020 4403
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http://historiskatlas�dk/

Historisk Atlas er et digitalt landkort med tilknytte-
de beskrivelser og billeder� Her får du én samlet 
indgang til lokalhistorien med lokaliteter fra over 
170 arkiver, biblioteker og museer�

http://www�drejøarkiv�dk/

Siden rummer en lang række fortællinger fra 
Drejø sogn, hvor man kan gå helt i dybden med 
flere emner bl.a. færgefarten og havnene, kirker-
ne og festerne�

http://fynhistorie�dis-danmark�dk/

En skøn blanding af ”historiske skrøner” og veldo-
kumenteret historisk kildemateriale�

http://www�arkiv�dk/

De danske arkivers billeddatabase, hvor du kan 
finde materiale fra mere end 500 danske arkiver.

http://www�svendborghistorie�dk/

Indeholder flere hundrede historier om Svendborg 
og omegn - om personer, bygninger, gader, fær-
ger og erhverv�

http://kulturregionfyn�dk/historiejagt-fyn

Historiejagt Fyn er en app, der tager dig med på 
digital historiejagt til Fyn, Ærø og Langeland�

Gode sider

Achton Friis: De danskes øer. Nordisk Forlag, 
1926�

Allan Harsbo: Byen rundt – en spadseretur i det 
gamle Ærøskøbing. Air Erria i samarbejde med 
Ærø Turist- og Erhversforening, 2012�

Bjarne Bekker: Øhavets historier, en billedfortæl-
ling om livet i Det sydfynske Øhav. Forlaget Bek-
ker, 2008�

Hans Erik Rasmussen: Turen går til Fyn og øerne. 
Politiens Forlag, 2004�

Ib Ivar Dahl: Øhavsfortælling. Klim� 2010�

Kjeld Søberg: Den sejlede jo bare... - Post- og 
passagerbåden ”Hjortø”. Svendborg Museum, 
2007�

Marstal Søfartsmuseum og Svendborg Museum: 
Søkortfortællinger. 2015�

Ole Mortensøn: Folk og fartøjer i – fra Sydfyn og 
øerne. Langelands Museum, 1997�

Ole Mortensøns ”Smugleri til Langeland”, Artikel i 
Told- og Skattehistorisk Selskabs tidsskrift Zise�, 
årgang 11 (1988), nr� 1�

Otto Jonasen: Drejø, øen midt i verden� Svend-
borg og Omegns Museum, 1989�

Peter Henningsen: Nøgne og broløse - en lille bog 
om Store Egholm. JPJ Industial, 1996�

Poul Henrik-Harritz: Det sydfynske Øhav, guide til 
øer hav, natur, kultur, søfart. 2007

Poul Henrik-Harritz: sydforfyn.dk, guide til natur, 
kultur og sejlads syd for Fyn. Naturbureauet, 
2004�

Valdemar Jensen: Tåsinge rundt, en lokalhistorisk 
sejltur, lydbog, 1989�

Forslag til læsning
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www�drejo�dk

www�skarø-beboerforening�dk

www�ærø�dk

www�langeland�dk

Følg Svendborg Museum på Facebook  
https://www�facebook�com/SvendborgMuseum/ 
og find yderligere information på museets hjem-
meside http://www�svendborgmuseum�dk/

Andre gode sider
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