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40.4 
Udlængsel: 27 nye fortællinger fra Eventyrernes Klub
Sammen med nogle af de mest berejste mennesker i Danmark kom-
mer vi stort set verden rundt i denne bog, hvor Eventyrernes Klub 
endnu engang har samlet en række beretninger fra medlemmernes 
vilde rejser og farefulde ekspeditioner. Joakim Groth tager kone og 
barn med til Alaskas vildmark, Anders Bilgram undersøger, om man 
kan rejse rundt om Ishavet i åben båd, Jacob Andersen følger i spo-
rene på den legendariske mesterspion Elie Cohen; Henrik Højmark 
Thomsen vover sig ind i storbyjunglen New York, og sådan går det 
vilde ridt verden over. Det er modigt og eventyrligt, og der inspireres 
til enhver form for vilde rejser.

40.4 
Nina Rasmussen og Hjalte Tin: Helt elektrisk jorden rundt
To af Danmarks mest garvede eventyrere kaster sig ud i en grøn rejse. 
I elbilens stenalder (2010) vælger ægteparret Hjalte Tin og Nina 
Rasmussen som de første i verden at køre jorden rundt i – ja - elbil. 
De erkender, at det at rejse jorden rundt er det, en elbil egner sig 
allermindst til, men de vil prøve alligevel! Den udfordrende rejse med 
utallige opladninger og tekniske kontroverser går blandt andet gen-
nem Rusland, Kina og USA. Parret skiftes som altid til at skrive, og 
man får en herlig fornemmelse af den dynamik og varme, der opstår 
mellem dem, når drømmen leves ud i fællesskab.

99.4
Freddy Wulff: Danmarks vildeste eventyrer
Freddy Wulff er 70’ernes vildmand, der skaber sig et navn ved at rakke 
verden rundt, opsøge de vildeste eventyr og skrive om det i magasinet 
”Ugens rapport”. Side om side med nøgne kvinder og reklamer for 
sexlegetøj kan man læse om hans seneste strabadser og møder med 
dyr og mennesker ude i verden. Det er jagtinstinktet, der driver ham 
fra Grønland til Australien, New Zealand og videre. Hans journalistik 
er nyskabende, han tør alt og sætter livet på spil – det kaldes ”Death 
Journalism”.  Og så er han foregangsmand for de mange backpackers, 
som siden har rejst verden tynd. 

48
Bettina Aller: På nye vildere eventyr
Aller er gal – en kvinde gjort af et helt særligt stof! Hun lever livet 
fuldt ud og fortæller med stor charme om nogle af sine vildeste 
eventyr. Hun klatrer på indersiden af en vulkan, trekker med sine 
børn blandt folk, der aldrig har set hvide mennesker, og svømmer 
over vågerne på nordpolen. Hun er nok mest kendt for rejserne til 
Nordpolen, og det er da også den del af bogen, der efterlader størst 
indtryk. Forholdene er ekstreme, og udfordringerne massive, men 
Aller klør på med et viltert temperament og et positivt sind.  Man 
kan ikke andet end at blive fascineret og inspireret. Allers begejstring 
smitter simpelthen! 

48 
Henning Bitsch: Mit Motorcykelliv
Nordjyde og motorcykelentusiast Henning Bitsch har levet som en 
rigtig eventyrer; været med i et pionerprojekt i USA, der skulle intro-
ducere ellerten i Californiens hovedstad, Sacramento, ombygget 1200 
små dieseldrevne busser til batteridrift i den forurenede by Kath-
mandu i Nepal, sat verdensrekord i Tibet, hvor han sammen med fire 
andre på motorcykel passerer Mount Everest Base Camp og kommer 
op i over 5200 højdemeter. Gennem dagbogsnotater, avisartikler og 
tilbageblik fortælles om over 22 års motorcykelliv med besøg på seks 
kontinenter og over 55 lande.
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48.234 
Jon Krakauer: op i det blå
I 2013 genudgives Jon Krakauers personlige beretning om Mount 
Everest-katastrofen den 10. maj 1996, og bogen er stadig lige så 
fængslende og nervepirrende læsning. Everest er siden 1985 blevet 
mål for velhavende drømmere – håbløse amatører, der betaler sin vej 
til toppen. Journalisten Jon Krakauer var en del af sådan en gruppe i 
1996 med det mål at skrive historien om kommercialiseringen af Eve-
rest. Halvdelen af gruppen omkom i forsøget. Dårligt vejr, men også 
misforståelser og fejlvurderinger på grund af iltmangel og ekstrem 
udmattelse var årsagen. Det er en historie om, hvordan eventyrlyst og 
ivrighed bliver til hovedløs topfeber – udgangen er fatal!

15.2 
Lene Gammelgaard: valget er dit
Lene Gammelgaard er nok mest kendt som bjergbestiger og for sine 
beretninger fra ekspeditioner til Mount Everest. I denne bog giver 
Gammelgård sit bud på, hvordan eventyrerens livsindstilling kan 
overføres og bruges i det almindelige hverdagsliv. En række belæg 
finder hun i nyere hjerneforskning. Samtidig med at bogen giver et 
indblik i hendes eget liv som inkarneret eventyrer og i hendes udfor-
dringer i livet som barnløs, får læseren altså nogle bud på, hvordan 
man kan tage ansvar for sit eget liv og komme igennem selv de største 
udfordringer.  

48.232 
Graham Bowley: no way down
Nogle eventyrere bevæger sig ud i en verden, der er så ekstrem, frem-
med og uforståelig, at vi andre aldrig får den at se. Bowley fortæller i 
”No way down” historien om de karismatiske og modige mennesker, 
der i 2008 forfølger deres drømme på toppen af K2 – bjerget er 
nabo til Everest, lidt lavere, men teknisk langt mere udfordrende og 
derfor heller ikke nær så besøgt. Bogen er baseret på hundredevis af 
interviews og forsøger at rekonstruere de intense dage, hvor tragedien 
indtræffer. 11 mennesker kom aldrig retur fra dette eventyr. 

foDsPor
48.63 
Rikke Namunyak Marott: Med Jacob Holdt i amerika
Den 35-årige dansk/afrikanske fotomodel har altid været optaget 
af diskrimination, jødeforfølgelse og slaveri. Allerede da hun i 
skoletiden for første gang mødte fotografen Jacob Holdt, besluttede 
hun, at hun en dag ville rejse med ham til det Amerika, som han har 
indfanget i sin berømte bog Amerikanske billeder, og som han atter 
og atter er vendt tilbage til gennem 30 år. Endelig som 35-årig hopper 
Rikke ind i Holdts hærgede varebil, og sammen kører de gennem 
USAs værste slum, hvor de møder trailer park trash, truckere, blaffere, 
massemordere og Ku Klux Klan. Der opstår hurtigt et fint venskab 
mellem de to, og med herlig selvironi og stor selvsikkerhed udfordrer 
fotomodellen den gamle rottes holdninger. En vigtig, smuk, helt unik 
og absolut anbefalelsesværdig rejseberetning.

48.15 
John Andersen: rejser til det lykkelige arabien
Siden 1967 har arkitekt og eventyrer John Andersen gennemført 
adskillige rejser i den arabiske del af verden; Tyrkiet, Egypten, Saudi 
Arabien, Iran, Syrien og Indien. Han følger sporet af Carsten Niebuhr, 
der for mere end 200 år siden over årelange ekspeditioner gjorde 
optegnelser over områderne. John Andersen besøger de samme 
historiske steder – og nye – og fortæller deres og menneskene i 
områdernes historie. Arkitektens beskrivelser af smukke og historiske 
bygningsværker er en sand fryd, og bogens illustrationer er fantasti-
ske. Den anderledes kultur er fascinerende, og man får straks lyst til at 
pakke kufferten med denne bog i hånden. 



99.4 
Niels Barfoed: Manden bag helten 
Han er Danmarks nationalhelt, Danmarks store polarfarer, opdagel-
sesrejsende og etnolog med en enestående karisma. Knud Rasmussen 
er en helt. Han var desuden en fabelagtig skribent, og hans bøger om 
de store slæderejser tryllebandt ungdommen i 60’erne og generatio-
nerne efter. Litteraten Niels Barfod går i denne bog bag om myten. 
Han finder mennesket Knud Rasmussen gennem møder med kendte 
og ukendte mennesker, som har stået ham nær. Det bliver til et 
følsom portræt, der går tæt på den kendte dansker.  Det bliver et helt 
billede af mennesket bag helten. 

solo
40.4 
Nicolai Bangsgaard: solo
En rejseberetning i absolut verdensklasse. Som nyudklækket 
akademiker begiver Nicolai sig ud på verdens landeveje på cykel og 
gennemgår dermed en langvarig og dybdegående antropologisk prak-
tik. Fire år solo, men aldrig ensom i selskab med verdens folk. Han 
formidler med stor charme og dygtighed både personlige og antropo-
logiske iagttagelser og byder dermed på en skøn, skøn læseroplevelse. 
Bogens stemningsskift undervejs afspejler den imponerende mentale 
rejse, som denne eventyrer har været på.

48.211
Bjørn Harvig: Kaukasus og kildevand
Målet er at gå fra Sortehavet til Det Kaspiske hav, gennem Kaukasus, 
der består af mange lande og folkeslag. Rejsen vanskeliggøres af mi-
litære kontrolposter, der forhindrer udenlandske rejsende i at færdes 
mange steder. Ruten er derfor uforudsigelig og forgår til fods, i bus, 
og så får Bjørn masser af lift og fantastiske historier undervejs. Fokus 
er på mødet med menneskene i området og deres historie, som han 
levende videregiver. Både omgivelserne og menneskene er tydeligt 
mærket af konflikter og krige, som Bjørn Harvig har en stor viden om 
og løbende øser af.

79.61
Christopher McDougall: født til løb
Umiddelbart ligner det mest af alt en bog om løb – for løbere. I 
virkeligheden er det en klassisk rejsefortælling, en udviklingshistorie 
serveret i et fandenivoldsk sprog, der så glimrende afspejler det aparte 
sammensurium af videnskabsmænd, stammefolk og ekstremløbere, 
som journalist og krigskorrespondent Mcdougall møder på sin rejse 
ud i verden på jagt efter svar på, hvorfor han får ondt i foden, når han 
løber. ”Født til løb” er en bestseller i USA og anmelderrost alle vegne.

99.4
Nina Aisha Rasmussen: Pilgrim i Mekka
En helt og aldeles enestående rejseberetning. Den erfarne eventyrer 
og forfatter til en lang række rejseskildringer, Nina Rasmussen, er 
konverteret til islam og har begivet sig ud på hajj – den store pilgrims-
rejse til Mekka, hvor kun muslimer har adgang. Nina Rasmussen er 
velforberedt. Målet er at gennemføre alle ritualer til punkt og prikke, 
og vi får del i de helt unikke oplevelser og indsigter i islam, som hun 
samler op undervejs. 



99.4
Cheryl Strayed: Wild
Cheryl er en supersej motherfucking amazonedronning. Eller det for-
søger hun i hvert fald at overbevise sig selv om, når hun står ansigt til 
ansigt med uforudsigelige udfordringer på sin ultimative vildmarks-
vandring.  Hendes mor er død, familien faldet fra hinanden. Efter 
skilsmissen med den mand, hun elsker, og et kortere bekendtskab 
med stoffer har Cheryl nået et lavpunkt i livet, og hun beslutter at 
gennemføre 1800 kilometer af The Pacific Crest Trail fra Californien 
til Washington State på egen hånd til trods for, at hendes trekking- og 
vildmarkserfaringer kan ligge på et meget lille sted. Med en skarp pen 
og en stor portion selvironi fortæller hun om turens udfordringer.

48
Rob Lilwall: Hjem fra sibirien på cykel
Rob arbejder som geografilærer i England, da han sætter sig for at 
cykle gennem Sibirien sammen med sin ven Al. Deres veje skilles i 
Kina, og et nyt projekt tager form: Rob starter en tre år lang solofærd 
gennem bl.a. Malaysia, Papua Ny Guinea, Australien, Tibet og 
Afghanistan. Målet er at cykle hjem til London. Undervejs udvikles 
en ny selvstændighed, en foredragsvirksomhed etableres, mange nye 
venskaber opstår, og mod al forventning møder Rob sin kommende 
kone. 

faMiliEtUr
48.64 
Martin Nedergaard Andersen: En amputeret tå i whisky
Familien Nedergaard Andersen, der består af mor, far og to børn, 
holder sommerferie i Alaska. Det er da lidt sejt. Og bortset fra et 
luksuscruise på verdens smukkeste sejlrute fra Vancouver i Canada til 
Whittier i Alaska er det ikke stillesiddende aktiviteter, familien kaster 
sig over. Programmet byder blandt andet på riverrafting, hunde-
slæde, havkajak, bungeejumping og masser af møder med Alaskas 
vilde natur. Parallelt med deres egne oplevelser fortæller Nedergaard 
Andersen om guldgraverne og de hovedløse rejser under kummerlige 
forhold, som guldfeberen lokkede dem ud på. Historiens vingesus, 
den vilde natur og de mange oplevelser får eventyrblodet til at rulle 
raskere i årene på læseren. 

40.4 
Lars Bo Kirk: Halvvejs 
Allerede i første kapitel møder vi familien Kirk i en situation på åbent 
hav, som ingen familie nogensinde ønsker at havne i. Læseren rives 
med af den særdeles velskrevne beretning, af dristigheden, drøm-
mene og de meget smukke billeder.  Familien Kirks liv i Danmark er 
godt og let, men det synes endnu for tidligt at være i mål, så hjem, 
skole, sikkerhed og job skiftes ud med et skib, en lille katamaran, hvor 
familien starter et helt nyt liv. Det er solskin og smukke tropeøer, 
der fodrer drømmen, men turen jorden rundt byder også på ulykker, 
udvikling og uforudsigelige udfordringer.  Særligt når den altøde-
læggende søsyge hærger i det lille hjem, rammes Lars Bo Kirk af en 
nagende tvivl: kan man byde sin familie sådan et liv?



48.246 
Louise Ariesen Rams: Det kan så let gå godt
Over en kop kaffe hos en veninde dukker en mulighed tilfældigt op 
for at skippe hverdagen og drage på eventyr. Louise Ariesen Rams 
og hendes mand har ikke den store rejseerfaring, men de er enige 
om, at dette er noget, de må gøre sammen. Så de siger jobbet op og 
tager børnene ud af skolen for at drage til Vietnam, hvor de i et år skal 
bestyre et økohotel. Louises mission med bogen er at smitte med 
sin oplevelsesfeber, og hun fortæller levende om deres nye hverdag i 
de smukke bjerge med stammefolk som personale og supplerer med 
fakta og tips, hvis man har fået blod på tanden til selv at drage ud.

EvEntyrligE Jobs
48.63 
Ida Tin: Direktøs
Man skulle tro, det var en smal sag for Ida Tin at kaste sig ud i sit 
eget motorcykeleventyr. Hun, der er opvokset i en sidevogn på 
forældrenes motorcykel, mens de kørte verden tynd gennem hendes 
barndom.  Intentionen er at bytte det komfortable liv i København ud 
med et simplere liv; at finde ro i ørkenen til at arbejde og skrive. Men 
byttehandlen er en udfordring, og det er ikke uden angst, Ida begiver 
sig af sted. Motorcyklen er tung, landskabet barskt, og ikke alle 
møder er lige lette; trailerparkens fordrukne slagsbrødre, overvægtige 
indianere og en farlig forelskelse. Målet er da også at træne modig-
hedsmusklen og aktivt tage stilling til, hvordan livet skal leves. 

99.4
Bethsy Holk: globetrotter i høje hæle
Med stor frimodighed fortæller ejer af rejsebureauet MarcoPolo, 
Bethsy Holk, om sit liv. Om hvordan drømmen om at se verden – 
udsprunget af farfarens historier om sin ungdoms Afrika-ekspedition 
– realiseres med et ægteskab med civilingeniøren, der viser sig at have 
et storforbrug af kvinder. Ægteskabet er altså ikke lykken, men Bethsy 
finder vej ved at tage sig en elsker og etablere sit eget rejsebureau, 
der fra Pisserenden i København arrangerer avancerede, nyskabende 
og dyre rejser. Bethsy står ikke tilbage for et eventyr, og hun knokler 
for at skabe oplevelser for sine gæster, som hun hurtigt skænker en 
cognac, hvis noget svipser på turen. 

48.479 
Iver Rosenkrantz: skattejægeren
Iver Rosenkrantz, der er student fra Herlufholms kostskole årgang 
1997, beretter her om sine eventyr i Østafrika, hvor han har bosat sig 
i Havnebyen Dar es Salaam. Eventyret starter med en tøjfabrik, som 
han har etableret sammen med en kammerat. Finanskrisen i Europa, 
som skal aftage tøjet, gør imidlertid situationen uholdbar, og der må 
tjenes penge på anden vis. Rosenkrantz bliver involveret i handel med 
ædelsten og begynder at producere smykker efter afrikanske tradi-
tioner. Eventyret tager dog voldsom fart, da han kommer på sporet af 
en tyskerskat fra 2. Verdenskrig. Tilværelsen som deltidsskattejæger 
i Afrika er ikke ufarlig og bestemt heller ikke kedelig. Spændingen 
spidser til mod slutningen, og Rosenkrantz lover en fortsættelse. 
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