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Alrune, Flemming: Drengen og drømmen 
Mellemgaard 2016, 163 sider 
Samhørende: Drengen og drømmen, Farefulde sejladser, Under himlen over havet 
Mikkel Berg Lassen vokser op i slutningen af 1700-tallet med en far som lods. 
Mikkel drømmer om at blive søofficer og tager derfor hyre på et skib som 8
-årig. Det bliver begyndelsen på mange eventyr 
 

Bach Christensen, Steen: Efter Fujiyama 
Borgen 2008, 198 sider 
Efter en ulykke har marinebiologen Mikkel trukket sig tilbage til sit sommer-
hus, hvor han helliger sig sin store interesse: japanske træsnit, indtil han en 
dag tager på en forunderlig rejse til Tokyo 
 

Bjørneboe, Jens: Hajerne 
Lindhardt og Ringhof 1976, 218 sider 
Med andenstyrmandens ord berettes om barken Neptuns sidste rejse 
over Sydhavet. Et lurende, klassebestemt had når at føre mandskabet til 
mytteri, inden en tyfon bryder løs 
 

Conrad, Joseph: Lord Jim 
Forum 1999, 322 sider – Originaludgave 1900 
En ung engelsk styrmand forlader sit synkende skib med 800 pilgrimme 
ombord. Efter at have udsonet sin straf, kæmper han en sej kamp for at 
genvinde sin tabte ære 
 

Dahl, Ib Ivar: Vadehavsfortælling 
Klim 2014, 487 sider 
Fem fortællinger om menneskers skæbne og levevis i det geografiske om-
råde Nationalpark Vadehavet i et tidsspænd fra vikingetid til nutid. Et dag-
ligliv i tæt kontakt med natur og hav, hvor søfart, fiskeri og handel har bi-
draget til områdets udvikling 
 

Einar Már Guðmundsson: Islandske konger 
Lindhardt og Ringhof 2013, 270 sider 
Knudsen-slægten stammer fra den lille fiskerby Tangavik på Island. Med 
udgangspunkt i Arnfinn Knudsen tager jeg-fortælleren os med på en rejse 
gennem tre generationer, hvor vi møder fiskere, drukkenbolte, genier, tyve, 
kærlighed, svigt, krise og venskab 
 

Svanes, Tor Even: Skamskudt 
Jensen & Dalgaard 2017, 200 sider 
Mari er nyuddannet dyrlæge og bliver inspektør på en norsk sælfangst i 
Grønlandshavet. Hun er eneste kvinde om bord og udsættes for nedladen-
de, chauvinistiske bemærkninger, som kammer over i grove trusler, da hun 
påpeger de uetiske fangstmetoder 
 

Tjalve, Margrethe: Iseskrog 
Vandkunsten 2017, 376 sider 
Gertrud Rask (1673-1735) er gift med Hans Egede (1686-1758), der i 1721 rejser 
til Grønland med sin familie for at missionere. Hendes liv udfolder sig her, 
med inuitter og sømænd og manges skæbne i hænderne 
 
Verne, Jules: En verdensomsejling under havet 
Originaludgave 1869, 460 sider 
Professor Aronnax' rejse til Stillehavet for at opklare mysteriet om et ukendt 
søuhyre, der spreder skræk og død. Det er professoren der fortæller histori-
en om Kaptajn Nemo og hans fantastiske opfindelse, ubåden Nautilus 
 

Vraa, Mich: Haabet 
Lindhardt og Ringhof 2016, 415 sider 
Fregatten Haabet stævner i 1803 ud fra København med skibsreder Frede-
riksen og hans 14-årige datter Maria om bord. Undervejs afdækkes skibets 
mørke fortid, samt en række hændelser der har stor indflydelse på Marias 
opvækst og liv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sandemose, Aksel: Mytteriet på barken Zuidersee 
Originaludgave 1963, 202 sider 
Et øjenvidnes beretning om, hvad der virkelig skete før barken Zuidersee af 
Rotterdam forliste på Nova Scotias kyst ved nytårstid 1908, og om de sæl-
somme begivenheder som deraf fulgte  
 

Schätzing, Frank: Den femte dag 
Punktum 2010, 941 sider 
Økologisk spændingsroman. På og under havoverfladen sker der uhyggeli-
ge ting forskellige steder verden over. Videnskabsfolk registrerer og udfor-
sker de uforklarlige hændelser. En økologisk naturkatastrofe af uhørte di-
mensioner truer menneskeheden 
 

Seeberg, Peter: Ved havet 
Gyldendal 2010; Originaludgave 1978 
Kollektivroman med en række korte registreringer af 30-40 forskellige per-
soners tanker, småsnakken, filosoferen etc. en doven sommerdag ved 
stranden 
 

Sjon: Splinten fra Argo 
Athene 2006, 138 sider 
Under en sørejse fra København til Sortehavet fortæller andenstyrmanden 
Kaineus skrøner fra sin tid som argonaut på Jasons skib Argo undervejs 
mod det gyldne skind 
 

Steinbeck, John: Perlen 
Lindhardt og Ringhof 2015, 125 sider – Originaludgave 1947 
Genfortælling af en gammel mexicansk historie. Den fattige fisker Kino og 
hans kone Juana har en lille dreng, der bliver bidt af en giftig skorpion. Da 
Kino finder en stor perle, tager ulykkerne fat 
 

Strøksnes, Morten A: Havbogen (79.99) 
Don Max 2017, 394 sider 
Forfatteren og hans kunstnerven vil fange en grønlandshaj ved Lofoten. 
Med essayistiske afsnit om havet, dets opståen, hvaler, fiskeri, videnskabs-
folk og naturhistoriske emner 
 

 
 
 

Forester, C. S.: Hr. kadet Hornblower 
Originaludgave 1950, 219 sider 
Samhørende: Hr. kadet Hornblower ; Løjtnant Hornblower ; Hornblower 
går i aktion ; Hornblower på "Atropos" ; m.fl. 
En ung englænders mange spændende og omskiftelige oplevelser i 
den engelske marine i slutningen af 1700- og begyndelsen af 1800-
tallet - først som kadet, så som løjtnant, til sidst som kommandør og 
søhelt 
 

Haslund-Gjerrild, Rakel: Øer 
Kronstork 2016, 214 sider 
Noveller om mennesker formet af livet på øer, mennesker med fødder-
ne på jord omringet af hav 
 

Heijmans, Toine: På havet 
Turbine 2013, 184 sider 
En far sejler med sin syv-årige datter alene langs Vestjylland til Holland 
og oplever undervejs stormvejr og stor frygt 
 

Hemingway, Ernest: Den gamle mand og havet 
Originaludgave: 1952 – 116 sider 
En gammel fisker i den mexikanske havbugt får sit livs største fisk på 
krogen. Det bliver en kamp på liv og død, som symboliserer menne-
skets kamp mod naturkræfterne 
 

Jensen, Carsten: Vi, de druknede 
Gyldendal 2006, 693 sider 
En beretning om 4 generationer af sømænd fra skipperbyen Marstal i 
det 19. århundrede, som satte livet på spil på verdenshavene, og om 
konsekvenserne for de efterladte 
 
Jon Kalman Stefansson: Himmerige og helvede 
Batzer 2010, 210 sider 
En poetisk skæbnefortælling om naturens kræfter og livets store 
spørgsmål. Historien foregår for hundrede år siden på vestkysten af 
Island på en isoleret fiskeplads inde i en lille fjord omgivet af høje fjel-
de. Drengen og hans ven Bardur ror sammen med fire andre mænd 
ud i en åben fiskebåd en mørk og iskold martsnat for at fiske torsk 
langt ude på fjorden 



 
Kipling, Rudyard: Havets helte 
Originaludgave 1897, 206 sider 
En forkælet millionærsøn falder over bord fra en luxusdamper, reddes af 
en atlanterhavsfisker og oplever en ny, barsk tilværelse som skibsdreng 
 

London, Jack: Sydhavet 
Originaludgave 1911, 185 sider 
Noveller fra det sydlige Stillehav omkring Salomonøerne blandt søfarere, 
koloniherrer og indfødte 
 

Lunde, Maja: Blå 
Rosinante 2018, 357 sider 
Fremtidsfortælling om menneskelige svigt og om konsekvenserne af kli-
maforandringer og tørke i Europa 
 
Martel, Yann: Pis liv 
Borgen 2003 
Da Pi er seksten beslutter hans forældre at emigrere fra Indien til Canada 
med deres zoologiske have. Men fragtskibet forliser, og i 227 dage deler Pi 
redningsbåd, rationer og tanker med den 200 kg tunge bengalske tiger 
Richard Parker  
 

Melville, Herman: Mardi 
Bindslev 2007, 566 sider 
En sømand og hans kammerater stikker af fra en hvalfanger og begiver 
sig ud på en eventyrlig færd over det store Stillehav for at finde eventyr-
landet Mardi. Undervejs er de ude for mange absurde, morsomme og 
spændende oplevelser og søger i sidste ende et svar på tilværelsens gå-
der 
 

Melville, Herman: Moby Dick 
Bindslev 2011, 549 sider - Originaludgave 1851  
Fortællingen om den unge Ismael, hvis eneste ønske er at blive hvalfan-
ger. Sammen med sin indfødte ven får han hyre på en hvalfangerbåd 
med en gal kaptajn, hvis eneste mål er at få ram på den hvide dræber-
hval, Moby Dick 
 

 

Michael, Ib: En anden sol 
Gyldendal 2015, 389 sider 
Alexander; evighedsstudent, arbejdsløs og forældreløs møder japanske 
Ichi; smuk, gådefuld og en fantastisk dykker. De forelsker sig, men idyllen 
brister da Ichi må flygte til en øde ø og snart får Alexander en mistanke 
om at hun skjuler noget for ham. Noget, der vil ændre hans liv 
 

Mikkelsen. Lone: En bedragers dagbog 
Turbine 2016, 228 sider 
Jeanne fører dagbog over livet om bord på et fransk skib i 1767. Hun be-
skriver skørbug og kannibaler, fremmede kulturer og sømændenes bru-
talitet. Men først og fremmest beskriver hun sine tanker om at være for-
klædt kvinde i en mandeverden, og om det offer hun har givet for at følge 
sine drømme 
 

Monsarrat, Nicolas: Havet sletter alle spor 
Nyt dansk Litteraturselskab 1984, 293 sider - Originaludgave 1951  
Om livet om bord på en engelsk destroyer under 2. verdenskrig på det 
hårde Atlanterhav mod tyske ubåde 
 

Nordhoff, Ch.: Mytteri på Bounty 
Originaludgave 1932, 307 sider 
Samhørende: Mytteri på Bounty, I kamp med havet, Pitcairn-Øen 
Om mytteriet på et engelsk orlogsskib i 1789 
 

Ondaatje, Michael: Kattens bord 
Batzer 2014, 302 sider 
Erindringsroman om den 11-årige dreng Michael, der i 1954 foretager en 21 
dage lang sørejse fra det daværende Ceylon til England. Rejsen bliver en 
sand opdagelsesrejse, der får stor betydning for hans voksne liv 
 
Parkinson, C. Northcote: Smugler og kaper 
Originaludgave 1973, 202 sider 
Samhørende: Smugler og kaper ; Brandskibet ; Under fjerne himmelstrøg 

Løjtnant Delancey involveres i adskillige farefulde situationer til søs i slut-
ningen af 1700-tallet, men slipper på grund af snarrådighed og mod godt 
fra dem alle 
 

 
 


