
12 gode bøger om at vandre

VANDRING



 

Ud i naturen

Du kan vandre alene eller sammen med nogen, i byen eller i naturen, 
en kortere eller en længere tur. Ligegyldigt hvordan: at vandre er sun-
dt, både for kroppen og sjælen. Du får motion og frisk luft, samtidig med 
at tempoet ikke er højere end at du kan mærke – og lægge mærke til – 
verden omkring dig, finde ro og nyde omgivelserne.

God vandrelyst!



 

Turen går til Europas smukkeste 
vandreruter
Forslag til 39 af Europas smukkeste ruter, der 
beskrives med længde, varighed, sværhedsgrad, 
højdemeter, letteste transport til udgangspunktet, 
logi og forplejning undervejs mm. Med rutens kar-
akter, samt oplevelser af natur, dyreliv og kultur-
elle seværdigheder.

Find bogen i voksen i grp. 41 under T



 

Pilgrimsture i Europa
Af Derry Brabbs

Introduktion til 10 pilgrimsruter i 
England, Spanien, Tyskland og 
Frankrig. Hver rute beskrives 
med lille tegning over ruten, 
dens længde, anbefalede antal 
dage samt opdeling i etaper. 
Ruten er indtegnet på historiske 
kort og der er en beskrivelse af 
seværdigheder og kulturhistor-
iske perler på ruten.

Find bogen i Voksen i grp. 41.5 
under B 

 

Bjergtaget: at van-
dre sammen fra Mont 
Blanc til Middelhavet
Personlig rejsebeskrivelse 
om at vandre efter GR5 
(Grande Randonnée 5) ruten 
fra Mont Blanc i Italien til 
Middelhavet ved Frankrigs 
sydkyst.

Find bogen i voksen grp. 42 
under B



 

På tur i Danmarks historie
Oplev Danmarks historie gennem 47 forslag til cykel- og van-
dreture, hvor man kommer rundt i landet og møder stendyss-
er, gravhøje, købstæder, slotte, kirker, stenalderbopladser, 
industrianløb m.m. 

Find bogen i voksen grp. 46 under P 



 

Den danske klosterrute (10 bind med hvert sit om-
råde af Danmark)

En turist- og pilgrimsvandrerute gennem Danmark med fokus 
på kirker, kunst, historie og natur. Med rutebeskrivelser, kort 
og fortegnelser over overnatnings-, spise- og indkøbssteder.

Find bogen i voksen grp. 46 under D 



 

Den store bog om 
vandreture i Danmark
Af Torben Gang Rasmussen 

Beskrivelser af vandreruter 
både for familien og den en-
tusiastiske vandrer fordelt på 
Jylland, Fyn, Sjælland og øer 
med detaljerede kort over alle 
turene.

Find bogen i voksen grp. 46.2 
under G

Mig og caminoen 
Af Henrik Friediger 
 
Henrik Friediger, der har gået 
pilgrimsruten årligt siden 1992, 
beretter om strabadser og men-
nesker han møder, de praktiske 
overvejelser og de tanker han i 
øvrigt gør sig undervejs på den 
ca. 800 kilometer lange vandre-
tur.

Find bogen i voksen grp. 47.2 
under F



 

En tur i skoven 

Af Bill Bryson

Bill Brysons skildring af sin 
vandretur igennem Appa-
lacherbjergene. En tur med 
mange farer og spøjse 
oplevelser.

Find bogen i voksen grp. 
48.63 under B

Gå-bogen: gå, så går 
det nok
Af Bente Klarlund Peders-
en 
 
Inspiration, argumenter 
og gode grunde til at øge 
aktivitetsniveauet ved at 
gå. Blandt andet med filo-
sofiske overvejelser, digte og 
samtaler med kendte dansk-
ere om at spadsere.

Find bogen i voksen grp. 
61.31 under K



 

Gå langt: en guide til dig, der er vild med at 
vandre
Af Gitte Holtze 

Gode råd inden vandreturen og inspiration til alt fra valg af 
udstyr, fysiske og mentale udfordringer og strategier til styr-
ketræning og pakkeanvisninger. Med 24 ruteforslag opdelt i 
længder.

Find bogen i voksen grp. 79.69 under H



 

Vandring og friluftsliv

Af Mette Mortensen

Grundige anvisninger til forberedelser til hvordan man 
kan holde sig mæt, varm og tør i naturen. Input til at 
vælge det rette friluftsudstyr og tips til hvad man har 
brug, når man f.eks. skal tænde et bål m.m.

Find bogen i voksen grp. 79.69 under M



 

Vandring i Skandinavien
Af René Ljunggreen

Til vandrere, der holder af frisk luft og natur i skandi-
naviske naturområder. Med detaljerede beskrivelser af 
23 vandreruter i hhv. Danmark, Norge og Sverige for 
begyndere og de mere erfarne vandrere.

 
Find bogen i voksen grp. 45 under L
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