Ø-klaustrofobi
Sommerferien nærmer sig, og måske drømmer du dig væk til en tropisk ø med kolde drinks og 30
grader. Andre drømmer om at udforske steder og øer, hvor ingen andre har været før, og så er der
dem, der aldrig kunne drømme om at sætte deres ben på en ø af skræk for ikke at kunne slippe væk
igen.
Uanset om du er en af dem, der glæder sig over, at det igen i år bliver muligt at rejse gratis med
færge til de danske øer, eller om du holder dig langt væk fra øer, så kan du garanteret finde en bog
her på listen, der passer til lige præcis dit forhold til øer.
God fornøjelse!
Robinsonader
Mon ikke vi alle ind i mellem har drømt om at kunne trække sig tilbage til en øde ø, når alting bliver for
meget? Og mon ikke de fleste af os ville betakke os, hvis vi reelt fik muligheden?
I 1719 udkom Daniel Defoes roman ”Robinson Crusoe” om en mand, der overlever et skibsforlis alene
på en øde ø i 28 år. Romanen blev en stor succes og lagde navn til en litterær genre kaldet
robinsonader. De første robinsonader var idylliserende, opdragende historier, hvor civilisationen
overvinder det vilde, men i 1900-tallet begyndte der også at komme negative fortællinger bundet i et
pessimistisk menneskesyn, f.eks. ”Fluernes herre” af William Golding fra 1954. Der findes også
robinsonader fra andre planeter, som f.eks. ”The Martian” af Andy Weir, men her koncentrerer vi os
om ø-robinsonader.
Robinson Crusoe af Daniel Defoe
Efter et skibsforlis lever Robinson Crusoe i 28 år på en øde ø, hvor han skaber sig en tilværelse med
agerbrug og husdyrhold ved hjælp af arbejdsomhed, selvdisciplin og foretagsomhed.
Øen af i går af Umberto Eco
Roberto synes, han har oplevet eventyret i 1600-tallets Europa med lidenskaber, pest og krige, men
efter et skibbrud ved Tasmanien indser han, at verden og naturen har ukendte oplevelser tilbage til
ham.
Fluernes herre af William Golding
En flok drenge opretter - efter en flyveulykke - deres eget samfund på en øde tropeø, hvor deres
indbyrdes stridigheder kan ses som symboler på ideologiernes kampe i de voksnes verden.
Vores ø af Tracey Garvis Graves
Anna skal tilbringe sommeren på Maldiverne med at undervise den unge TJ, som er ved at komme sig
ovenpå en kræftsygdom, men da deres fly styrter ned, og de strander på en øde ø, står de over for
helt andre udfordringer.
Ø-kuller af Rasmus Julius
Tegneserie. Striber om hvad der kan ske på en øde ø - samt alt det, der ikke kan ske, men som sker
alligevel!
Pitcairn-øen af Ch. Nordhoff
Om mytteristernes videre skæbne på Pitcairn-øen, hvor de slog sig ned efter mytteriet på orlogsskibet
"Bounty" i 1789.
99.4 Enevoldsen, Johannes Henrik
Befrielsens ø af Lise Søelund
Forfatterens filosofiske tanker omkring den danske sømand, Johannes Henrik Enevoldsen (1854-1928),
som efter et forlis strandede på den øde ø Deliverance Island i 1890 sammen med 16 andre
overlevende. Han valgte at blive, da de sidste 5 overlevende blev reddet efter tre år på øen.
To års ferie af Jules Verne
15 drenges oplevelser på en øde stillehavsø, hvor de efter et skibsforlis må leve i 2 år.

Øer som gerningssted
En ø er pr definition omgivet af vand, hvilket kan gøre den vanskelig at komme til og fra. Dermed er
øer oplagte lokaliteter, når krimi- og spændingsforfattere giver los for fantasien, og tager læseren med
på en tur ind i sand ø-klaustrofobi.
Stormvarsel af Maria Adolfsson
En mand findes død ved juletid på Doggerlands nordligste ø, Noorö. Kriminalinspektør Karen Eiken
Hornby tager med glæde imod opgaven fra chefen, lettet over at slippe for at fejre jul i familiens skød.
Sagen bringer Karen tilbage til Noorö, hvor hun kom meget som barn.
Offer af S.J. Bolton
Krimi. Tora og Duncan er flyttet til de naturskønne Shetlandsøer, hvor Duncan er født og har fået
tilbudt et job. Da Tora finder et lig, hvor hjertet er skåret ud, begravet nær sit hus, starter en historie
med drama og hemmeligheder.
Sort som ravnen af Ann Cleeves
Krimi. På de øde Shetlandsøer findes en ung pige myrdet i sneen, og snart er det ellers så fredelige og
hyggelige samfund splittet af mistanker og frygt.
Ravnens rede af Leif Davidsen
Susanne Carlsen er en arbejdsløs journalist, der får et meget favorabelt tilbud om at føre pennen på en
ex-kærestes selvbiografi. Han er blevet stenrig og har eget slot på egen ø i Frankrig, men slottet
rummer uhyggelige hemmeligheder.
Rød tåge af David Garmark
Krimi. Hvert hundrede år kommer Ellepigen op af søen på Hvidø og lokker øens unge mænd i døden.
Efterforskerne Max Munk og Merian Takano kaldes til øen, hvor de skal lede efter morderen i øens
skjulte liv.
White Man af Sara Johnsen
En ferie på en caribisk ø udvikler sig til et mareridt for norske Thomas og Cathrine. Forud for de
voldsomme begivenheder ligger historien om den unge fattige indfødte Joseph og hans rige engelske
elskerinde Susan. De to pars historier væves ind i hinanden, og først til allersidst går hele
sammenhængen op for læseren.
Jeg kan se dig af Mari Jungstedt
Krimi. På en øde ø ved Gotland bliver tre jurastuderende forgiftet og omkommer, mens en fjerde
overlever. Ingen forstår hvorfor, og politifolkene Anders Knutas og Karin Jacobsson, der også danner
par privat, arbejder om kap med tiden for at hindre, at drabsmanden slår til igen.
Tabu af Steen Langstrup
Et velhavende midaldrende ægtepar har inviteret familien til jul på deres private ø i Caribien. Men et
stormvarsel truer julehyggen og mens stormen kommer nærmere forstår de, at de ikke er alene på
øen.
Øens hemmelighed af Guillaume Musso
Nervepirrende roman om en tidligere bestsellerforfatter, der har isoleret sig på en ø. En journalist
sætter sig for at opklare hvorfor.
Eksperimentet af Catrine Tollström
En realityserie skal optages på en isoleret ø. Da kontakten til fastlandet afbrydes og den første deltager
myrdes, bliver det hurtigt klart, at nogen har helt andre planer. Hvem kan man stole på?
Faldet af S. K. Tremayne
Da Angus og Sarah mister deres ene tvillingedatter i en ulykke, flytter de til en isoleret ø ud for den
skotske kyst. Her sniger tvivlen sig langsomt ind på Sarah - for hvad skete der den dag ulykken fandt
sted og hvem af tvillingerne var det egentlig der døde?

Øer som tilflugtssted
Når livet driller, kan man godt føle trang til at gemme sig lidt af vejen for at slikke sårene. Nogle gange
er det frivilligt, man stikker af. Andre gange er det omstændighederne, der tvinger én. Uanset så kan
rejsen til barndommens ø være lige det, der retter op på karmaens hjul, ligesom en ferie på hyggelig ø
kan kurere hverdagens stress.
Saltkrystaller af Cristina Bendek
29-årige Victoria vender efter mange år i storbyer tilbage til familiens forladte hus på den lille ø San
Andrés i det caribiske hav. Et fotografi sætter hende på sporet af slægtens historie, mens hun oplever
nutidens liv på øen.
Vidunderlige august af Brenda Bowen
Hopewell Cottage. Kønt gammelt sommerhus til leje på en lille ø. Tilfældigheder giver de trætte
småbørnsmødre Rose og Lottie muligheden for en pause fra hverdagen sammen med den sørgende
Beverly og Caroline, en ydmyget filmstjerne.
Velkommen til Floras sommerkøkken af Jenny Colgan
Modvilligt forlader Flora London og rejser til barndomshjemmet på den skotske ø Mure pga. en
arbejdsopgave. Opholdet på Mure giver hende mulighed for at forsone sig med fortiden, genoverveje
fremtiden og måske glemme den håbløse forelskelse i sin chef Joel
Pensionatet ved verdens ende af Camilla Davidsson
Da karrierekvinden Emma er tæt på at få stress, låner hun en hytte på den lille ø Färø. Kan opholdet
på øen og mødet med øens beboere, få Emma til at finde mening med livet?
Hotel Tusind Lys af Emylia Hall
Kit Costa rejser til den italienske ø Elba, for at opsøge sin ukendte far. Faderen Valentino driver Hotel
Tusind Lys, og snart er det idylliske hotel rammen om et familiedrama, der trækker tråde langt tilbage.
Øen af Victoria Hislop
25-årige Alexis rejser fra London til Kreta, som er hendes mors barndomsø. Det bliver en rejse tilbage
til tragisk familiehistorie, som står i skyggen af spedalskhed og lidenskab. Hvorfor har moderen aldrig
fortalt noget om sine dramatiske familieforhold?
Paradis i Caribien? af Pamela Fagan Hutchins
Den unge advokat, Katie Connell, flygter fra sig selv, en ulykkelig forelskelse og et usundt forhold til
alkohol. På en caribisk ø finder hun både sin drøm, en vodoo-ånd og en mordsag.
Dage på en ø af Rie Osted
Forfatteren Anna er blevet forladt af kæresten, han har tømt hendes bankkonto og er flyttet til
Stockholm med forlagets receptionist. For at komme sig over bruddet, tager hun sammen med ni helt
fremmede mennesker, på en uges refugium på en lille græsk ø.
Øer bag facaden
Ligeså idyllisk livet på en ø kan virke, ligeså hårdt kan det være. Naturkræfterne bestemmer på en helt
anden måde over livet, når man bor på en ø og er afhængig af færger eller fly for at komme til
fastlandet. Det kræver en vis type personlighed, og livet på øer er bestemt ikke uden barske
familiedramaer.
Djævleøen af Einar Kárason
En varm og humoristisk historie om en families liv i 1950'erne i Island, hvor den gamle kultur er i
opløsning, og amerikaniseringen truer med at få overtaget.
Øer af Rakel Haslund-Gjerrild
Noveller om mennesker formet af livet på øer, mennesker med fødderne på jord omringet af hav.
De usynlige af Roy Jacobsen
Ingrid vokser op på en lille isoleret ø i Nordnorge, hvor naturen råder, og hvor der skal arbejdes hårdt
for eksistensen.
Samhørende: De usynlige; Hvidt hav; Rigels øjne

Sommerbogen af Tove Jansson
Poetisk fortælling om den 6-årige Sophia og hendes gamle farmor, som tilbringer somrene på en lille ø
i den finske skærgård. I deres eget idylliske univers udforsker de øen og naturen alt imens farmor
digter historier med lige dele fantasi og opdragelse iblandet.
Den forbandede ø: erindringsroman af Bodil Johanne Jørgensen
Erindringsroman fra en barndom i 1950'erne i en dysfunktionel familie på den lille Alrø i Horsens Fjord.
Som stor skolepige er Bodil skamfuldt vidne til volden mellem forældrene og må tåle at blive overset
eller udskammet af moren.
Skadedyr og tulipaner af Steen Langstrup
Archibald mister sin mor i en tragisk ulykke og flytter med faren til en lille ø. Her prøver han at begå
sig, men det er svært at være en følsom dreng, i et samfund hvor det handler om at være barsk og
stærk.
Svaneø af Juliane Preisler
To kvinder lever i kærlighed på en lille ø. Alt ånder fred, da et barn uden sprog pludselig er på øen.
Naturens ubønhørlighed, barnets tilstedeværelse og til sidst en tavs mand slår virkeligheden i stykker,
eller er det virkeligt?
Stormen af Steve Sem-Sandberg
Årevis efter at have forladt øen vender Andreas tilbage for at rydde op hos Johannes, som var hans
plejefar. Om hemmeligheder og løgne fortalt gennem generationer, forstærket af isolering i et lille
samfund med ø-sladder, historie og nag.
Gys, gru og eksperimenter
Afsidesliggende øer er perfekte steder at gemme sig, udføre ulovlige eksperimenter eller andre
gerninger, der ikke tåler offentlighedens øjne. De næste bøger handler om det grufulde, det mørke og
gyset. Om mystiske væsener, der kun findes de allermest afsides steder. Bøger der ikke er for læsere
med svage nerver.
Lugnasad af Katja L. Berger
Charlotte, Alex og Benjamin er alle sendt på sommerlejren Lugnasad, men de opdager snart, at der er
noget helt galt på den gamle ø.
Djævelens hånd af Dean Vincent Carter
Den unge journalist Ashley Reeves, bliver inviteret af en excentrisk eneboer, som lever på en ø, langt
fra land. Han ejer et enestående insekt, som han vil have Reeves til at skrive om, men da Reeves er
kommet til øen, udvikler tingene sig i en ubehagelig retning, og Reeves indser, at eneboeren gemmer
på grusomme hemmeligheder.
Love City af Stephan og David Garmark
En dansk nødhjælpsarbejder efterforsker en mystisk malaria-lignende epidemi i tidligere Dansk
Vestindien i en atmosfære tyk af revolutionære kræfter med USA og Trump lurende i kulissen.
Kvinden i sort af Susan Hill
Den unge advokat fra London skal ordne en sag om en nu afdød og temmelig sær kvinde. Han drager
ud til hendes hjem i marsken for at bo i hendes hus og bringe orden i hendes papirer. Men det er ikke
alt, der er som det skal være.
Ø af Steen Langstrup
Noa og hans kæreste Selina bliver forladt på en øde ø i Sydøstasien, og to dage senere bliver kun Noa
fundet i live. Repræsentanten fra den danske ambassade prøver at nå til bunds i den mystiske sag,
men intet er som det ser ud til at være.
Kold hud af Albert Sánchez Piñol
Fortælleren, en ung irlænder, får arbejde på en ø i Antarktis. Allerede første nat angribes han sammen
med øens eneste og vanvittige beboer af menneskelignende monstre fra havet. Hvordan takler man
nærmest alene så uhyrlige fjender?

Dr. Moreaus ø og andre historier af H.G. Wells
Science fiction. Kortroman og seks noveller, hvor vi blandt andet møder Edward Prendick, som havner
på en lille ø efter et skibsforlis. Her møder han den skumle Dr. Moreau, der laver grufulde
eksperimenter med dyr. Dyr som han forsøger at give menneskelige egenskaber.
Øer i historien
Vidste du, at Bornholm var besat et år længere end resten af Danmark under 2. verdenskrig? Eller at
Færøerne var besat af England? Historisk set har øerne også deres egen historie, og her har jeg fundet
en blanding af romaner og faglitteratur frem, der dykker ned i ø-historie.
Søstre af Nina Belling
I 1792 ankommer Susanna til Sankt Jan for at bo hos sin far, der ejer en plantage. Ankomsten til den
eksotiske og brutale verden overvælder og skræmmer hende, men mødet med halvsøsteren, den
slavefødte Rebecca ændrer hendes syn på verden omkring hende.
Skibenes ø af Jeanne Cordua
En græker og en ægypter begiver sig på eventyr på et fønikisk handelsskib, der sejler nordpå. Målet er
en lille fredhellig ø, Bornholm. Undervejs oplever de dramatiske magtkampe mellem småkonger. De
finder et hjem og kærligheden på den lille ø.
Operation Valentine af Bjarni Åkesson Filholm
Gennem store og små begivenheder fortælles historien om Englands besættelse af Færøerne under
anden verdenskrig i perioden 1940-45.
Ondt vejr af Wulff Hilmar
Roman fra et lollandsk fiskerleje under en stormflod sidst i det 19. århundrede.
De frie bønders land: en bornholmsk bondesaga om en gård og dens mennesker gennem 1.000 år af
Erik Jensen
Historien om den bornholmske bonde igennem 1000 år. En fiktiv bornholmsk gård og dens beboere
bliver sat ind i en historisk fortælling som strækker sig over syv tidsperioder, fra vikingetiden til i dag.
Øen og landet af Pëtr Kotov
Maj 1945: Bornholm bliver "befriet" af russiske soldater og de to gode venner, soldaterne Sergej og
Pavel, må både passe på efterretningstjenesten, alkohol, fortvivlelsen og kærligheden, mens der også
tegnes et brutalt billede af Sovjetunionens historie.
Typee: Omoo - oplevelser i Sydhavet af Herman Melville
To rejseromaner fra 1800-tallet om en amerikaner der stikker af fra sin hyre på en hvalfangerbåd og
tilbringer en længere periode blandt de vilde på to Sydhavsøer. Tæt på menneskeædere er han både
fascineret og frygtsom over for deres livsstil.
Burgundia: roman om øen, himlen og havet af Hans Henrik Møller
Da slægterne Holm og Lind forliges i slutningen af 1800-tallet bliver det optakten til en meget farverig
familiesaga og fortælling om Bornholms nyere historie.
Cicerone: en pige på Sprogø: historisk fortælling af Andreas P. Nielsen
1923-1961 var Kvindehjemmet på Sprogø en anstalt for kvinder: prostituerede, adfærdsvanskelige,
åndssvage og faldne kvinder. Cicerone er gravid efter godsejerens voldtægt, og gennem hende
fortælles de dårligt stillede kvinders historie.
Guernseys litterære kartoffeltærteklub af Mary Ann Shaffer
Forfatteren Juliet Ashton skrev vittige klummer i London-aviser under 2. verdenskrig. Hun savner nu i
1946 en ny retning i livet, og i denne brevroman oplever læserne, hvordan hun gribes af øen
Guernseys historie, dens beboere og deres livsmod.
Færøerne efter freden af Hans Andrias Sølvará
Om Færøernes særlige forhold til Danmark efter Danmark mistede Norge i 1814. Om de forårsagede
konsekvenser for Færøerne og dets samfund, både kulturelt, politisk og økonomisk set, og hvordan det
har sat dybe historiske spor i forholdet til Danmark.

Saligia: mit vestindiske liv af Hans-Henrik Sørensen
Præstesønnen Kresten Balder ender i 1724 ved tilfældighedernes spil og efter en farefuld færd i Dansk
Vestindien. Gennem de efterfølgende mange år på øerne kommer han til at opleve slaveoprør og føle
de historiske og dramatiske begivenheder på egen krop.
Bjørgs saga af Stig Troelsen
Pigerne Bjørg og Eydis forsvinder på mystisk vis i fjeldet på Færøerne i starten af 1900 tallet. Men
hvad skete der med dem?
97.931
Kannibaløen: 1933 - deporteret og overladt til egen skæbne i Sibirien af Nicolas Werth
Baseret på det hemmelige politis arkiver samt samtaler med overlevende berettes om den skæbne,
som knapt 7000 deporterede led i sommeren 1933 da de uden de mest basale fornødenheder blev
tvangsforflyttet til den lille ø Nazino i floden Ob i Vestsibirien.
Besøg øerne
Til sidst har jeg samlet en række fagbøger om øer, som måske kan inspirere til et besøg – eller det
modsatte…
47.59
Mig og min ø af Elsebeth Egholm
Historier fra forfatterens liv på den lille ø Gozo i den maltesiske skærgård.
98.971
Påskeøen af Thomas Granov
Indhold: Påskeøens tidlige historie ; Statuerne ; Nye tider ; Europæerne kommer til Påskeøen ;
Påskeøen, fakta
46.2
Danmarks småøer af Jørgen Hansen
Oplev 60 skønne danske småøer og deres unikke historier, landskaber, dyreliv og skikke i denne
turistguide, skrevet af manden bag Margueritruten. Til alle med interesse for bredden i den danske
kultur og det levede liv, som holder af ferie i Danmark.
46
De sidste øboere: fortællinger fra udkanten af det danske ørige af Christina Vorre
Et unikt indblik i ølivet både set i historisk perspektiv, men også med nutidige øjne, et liv der måske
ikke eksisterer om ganske få årtier. Her tales der med de lokale øboere, som beskriver livet og
mulighederne, eller manglen på samme.
46
Forladt: fortællinger fra 20 ubeboede danske øer af Christina Vorre
Underfundige historier om de tidligere beboere på tyve danske småøer, der nu alle er forladt, og om
hvordan nogle af øerne nu har fået nyt liv.
48
Atlas over afsidesliggende øer: halvtreds øer, som jeg aldrig har været på og aldrig vil komme til af
Judith Schalansky
Atlas over halvtreds øer fordelt over hele verden, med afsondretheden og isolationen som det
gennemgående tema. Hvert af kortene ledsages af en lille fortælling om øen, dens dyr eller
mennesker.
48.975
Hawai'i: naturens mesterværk af Aase Thomassen
Beskrivelse af Hawaii og befolkningen. Med afsnit om øernes opståen, den første indvandring fra
Polynesien og det senere kultursammenstød, da ny indvandring fandt sted, den storslåede natur, det
pulserende byliv, surfernes paradis, angrebet på Pearl Harbor, historiske steder og de forskellige øers
kendetegn.

