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Bach Christensen, Steen: Efter Fujiyama 
Efter en ulykke har marinebiologen Mikkel trukket sig tilbage til sit 
sommerhus, hvor han helliger sig sin store interesse: japanske 
træsnit, indtil han en dag tager på en forunderlig rejse til Tokyo 
 
Bashō, Matsuo: Bambus i sne : haiku  
Haikudigte fra mesteren over dem alle, Matsuo Basho. Vil fornøje 
enhver, der søger enhed med naturen og verdensaltet 
 
Bracht, Mary Lynn: De bortførte piger 
Koreanske Hana bliver bortført af en japansk soldat under 2. 
verdenskrig og sendt til et militærbordel. Lillesøster Emi 
undslipper, men bliver offer på anden vis. I 2011 forsøger hun at 
finde Hana og forsone sig med deres skæbner 
 
Buson, Yosa: Tempelklokken : haiku  
Maleriske haiku af en haiku-kunstens store digtere. Anbefales til 
meditation, hyggelæsning eller nydelse 
 
Chōmei, Kamo no: Den vemodige eneboer 
En buddhistisk eneboers betragtninger over livets foranderlighed 
og altings forgængelighed. En klassisk japansk tekst skrevet i 
1200-tallet med noter og efterskrift med forklaringer om forfatteren 
og hans tid 
 
Clavell, James: Shōgun (Serie i 4 bind) 
Historisk roman fra Japan år 1600 om en engelsk søfarer, der 
driver i land og efterhånden bliver involveret i en række 
dramatiske hændelser 
 
 
 
 
 
 



Downer, Lesley: Den sidste konkubine 
Pigen Sachi lever på landet, men bliver udvalgt først til 
kammerpige og siden til konkubine i shogun-paladset i 1800-
tallets Japan. Snart krakelerer hoflivet, da en borgerkrig bryder ud, 
og Sachi må flygte. Hun møder kærligheden og finder langsomt 
ud af hemmeligheden om sin fortid og sine forældre 
 
Epstein, Jennifer Cody: Når himmelen falder ned 
Episk fortælling om den japanske pige Yoshis barndom og 
ungdom i det krigshærgede Tokyo og de begivenheder og 
menneskeskæbner, der på forunderlig vis krydser hendes vej og 
efterlader hende forandret og modnet 
 
Faye, Éric: Nagasaki  
Shimura Kobo lever et regelmæssigt og ensomt liv i Nagasaki. 
Han fornemmer, at der forsvinder mad fra hans køleskab, men 
ingen kommer i hans aflåste hus, så hvordan kan det ske? Inden 
længe føler Shimura sig ikke mere hjemme hos sig selv 
 
Flašar, Milena Michiko: Jeg kaldte ham slips 
I to år har unge Taguchi levet isoleret på sit værelse i sine 
forældres lejlighed. Da han en dag begiver sig ud, møder han en 
midaldrende forretningsmand i parken. Et særligt venskab opstår, 
mens de deler deres smertefulde  
 
Golden, Arthur: Mit liv som geisha  
Geishaen Sayuvi med de gråblå øjne blev tidligt solgt til et geisha-
hus. I 1930'erne er hendes liv i geisha-kvarteret i Kyoto, men det 
slutter med 2. verdenskrig, og hun må finde sig en ny identitet 
 
 
 
 
 
 



Hearn, Lian: Nattergalens sang 
16-årige Takeos familie udryddes af den onde Lord Iida. Ved et 
tilfælde frelses Takeo af Otoriklanens overhoved. Da det viser sig 
at Takeo ejer særlige evner jagtes han snart af magthaverne 
Samhørende med: I hejrens tegn, I månens skygge, 
Tempelfuglens fjer og Sværdets stemme 
 
Higashino, Keigo: Den hengivne hr. X 
Krimi. En enlig mor dræber sin voldelige eksmand i selvforsvar. 
Hendes forelskede nabo bruger sine matematiske evner til at 
dække over mordet, og da politiet får hjælp af hans gamle 
studiekammerat, bliver det en hjernekamp mellem de to genier 
 
Higashino, Keigo: Den ophøjede morder 
Krimi. Yoshitaka Mashiba findes død i sin lejlighed, men hvem har 
forgiftet ham? Hustruen Ayane, elskerinden, ex-kæresten eller en 
helt anden? Kriminalkommissær Kusanagi og hans team 
efterforsker den kringlede sag 
 
Higashino, Keigo: En midsommerligning 
Krimi. For at opklare et mystisk dødsfald må fysikeren Yukawa og 
hans ven politimanden, Kusanagi, finde sammenhængen mellem 
den afdøde og et 16 år gammelt drab på en hostess. Men nogle 
hemmeligheder har bedst af at blive i fortiden og Yukawa må 
træffe et valg 
 
Higashino, Keigo: I ond tro 
Da bestsellerforfatteren Hidaka findes myrdet i sit hjem, fatter 
kriminalassistent Kaga hurtigt mistanke til Hidakas ven Osamu 
Nonoguchi. En person som Kaga husker, fra da de begge var 
lærere på samme skole. Avanceret puslespilskrimi for 
krimikendere 
 
 
 



Hiraide, Takashi: Kattegæsten  
Et barnløst ægtepar sidst i 30'erne har lejet et anneks i en stor 
have i Tokyo. En dag får de besøg af naboens lille killing Chibi, 
som får større og større betydning for deres liv 
 
Imamura, Natsuko: Kvinden i den lilla nederdel 
En ugift kvinde i 30'erne fascineres af en jævnaldrende kvinde, 
der er kendt i kvarteret som kvinden i den lilla nederdel. På 
afstand manipulerer hun med hendes liv, for målet er at blive 
hendes veninde. Sælsom, skæg og tankevækkende roman til alle 
læsere af nutidig japansk litteratur 
 
Issa, Kobayashi: Spurvedans og sneglegang : udvalgte haiku 
Digte. Klassiske haiku-digte som følger årets gang 
 
Itō, Hiromi: Vildgræs ved flodlejet  
Digte. Voldsomme, magiske, messende, seksuelt eksplosive, 
vildtvoksende digte fra den amerikanske ødemark og ind i det 
japanske flodlejes sivplanter og vildgræs. Digtene udgør en 
poetisk kortroman, om en piges rejser i den altædende natur med 
sin familie 
 
Johns, Ana: Kvinden i den hvide kimono 
To kvinder er på trods af adskillelse af oceaner og flere årtier 
uløseligt forbundet af hemmelighederne imellem dem. En 
kærlighedsroman om valg, fravalg og store beslutninger 
 
Jones, Susanna: Jordskælvsfuglen 
Lucy er flyttet til Tokyo, fordi hun føler sig mobbet hjemme i 
England. I et forløb med afhøringer efter en venindes død i Tokyo, 
gennemlever hun sit uheldige liv og mislykkede kærlighed 
 
 
 
 



Kawakami, Hiromi: At træde på en slange & Forsvindinger 
Noveller." At træde på en slange": Hiwako træder på en slange på 
vej til arbejde. Slangen flytter ind hos hende og antager 
menneskelig form, og langsomt fylder den mere og mere i 
Hiwakos liv. "Forsvindinger": Nekomas ældste storebror forsvinder 
og hans forlovede, Hiroko, skrumper og bliver mindre og mindre 
 
Kawakami, Hiromi: Kvinden ved havet  
Keis mand forsvandt sporløst for tolv år siden, og nu drages hun 
mod en lille by ved havet, hvor hun føler hans nærvær og håber 
på at få svar. Samtidig gennemgår hun en smertefuld løsrivelse 
fra teenagedatteren, der ved noget hun ikke vil sige 
 
Kawakami, Hiromi: Nakanos genbrugsbutik 
Episodisk fortælling fra Tokyo om en ung kvindes higen efter 
kærlighed og mening. Hun arbejder i en genbrugsbutik fyldt med 
mærkelige genstande og ligeså mærkelige personer, hvis forhold 
til intimitet, nærhed og det erotiske både tiltrækker og skræmmer 
dem 
 
Kawakami, Hiromi: Senseis mappe 
38-årige Tsukiko støder tilfældigt på sin gamle lærer fra gymnasiet 
på en lokal bar. Deres forhold udvikler sig langsomt fra et tilfældigt 
bekendskab til et intenst kærlighedsforhold 
 
Kjær, Niels: På tværs af Mælkevejen : en introduktion til de 
japanske digtformer tanka, renga, haibun og haiku med 99 
digte  
Digte. En række digte i klassiske japanske digtformer med korte 
introduktioner til digtformerne tanka, renga, haibun og haiku 
 
 
 
 
 



Kracht, Christian: De døde 
En japansk kulturembedsmand vil højne japansk film i starten af 
1930'erne og beder om tysk hjælp mod den amerikanske 
kulturimperialisme. Den schweiziske instruktør Emil Nägeli får 
tilbudt opgaven, der udvikler sig i retninger, ingen havde forestillet 
sig 
 
Lee, Min Jin: Pachinko 
Den unge fattige Sunja forføres og bliver gravid. Hun reddes fra 
udstødelse, da en ung tuberkuloseramt præst beslutter sig for at 
gifte sig med hende. Som koreanske immigranter i Japan må de 
leve under usle forhold. Familien følges i 4 generationer 
 
Lille, Bo: Fukushima-digte  
Digte i de japanske genrer, haiku, haibun, gyoshi, gogyoshi og 
tanka, om atomkatastrofen ved Fukushima, som følge af den 
tsunami der ramte Japan i 2011 
 
Loti, Pierre: Fru Chrysanthemum 
I dagbogsform skildrer en officer i den franske marine et tre-
måneders ægteskab med en ung japansk pige, O-Kiku 
(Chrysanthemum) under et ophold i Nagasaki 
 
Matsuoka, Takashi: Spurvenes sky 
Da tre amerikanske missionærer ankommer til Edo i Japan i 1861, 
sættes en række begivenheder i gang, som omfatter fyrst Genji, 
som kæmper for sit liv mod Shogunatet. Japan er i opløsning, de 
gamle sæder er i forfald, men Genji sætter sin lid til forandringerne 
Samhørende med: Stilhedens tårn 
 
 
 
 
 
 



Messina, Laura Imai: Linjen ved verdens kant 
I en afsidesliggende have i Japan står en gammeldags 
telefonboks med et afkoblet telefonrør. Folk med sorg i hjertet 
søger dertil for at tale til vinden og deres afdøde. En af dem er 
Yui, som mistede sin lille datter og mor i Tsunamien i 2011. Vil 
både appellere til læsere af moderne japansk litteratur og feel 
good 
 
Mingarelli, Hubert: Manden som var tørstig 
Den japanske soldat Hisao leder efter krigen efter sin forlovede 
Shikego, som han har set frem til at møde og skabe en fremtid 
med. Undervejs tænker han tilbage på de begivenheder, han har 
gennemlevet 
 
Mishima, Yukio: Fædrelandskærlighed 
Poetisk, lang novelle om rituelt japansk selvmord og kærlighed. Til 
læsere af klassisk litteratur og læsere med interesse for japansk 
kulturhistorie 
 
Mitchell, David: Jacob de Zoets tusind efterår  
Den unge sekretær Jacob de Zoet udstationeres i 1799 på en 
hollandsk handelsstation i Nagasakis havn i Japan. Her forsøger 
han at bevare sin integritet i et net af intriger, svindel, 
uigennemskuelige hierakier og et totalt anderledes japansk 
samfund 
 
Motoya, Yukiko: Den ensomme bodybuilder 
Skøn samling med surrealistiske noveller om ægteskab, køn, 
kærlighed, relationer og fremmedgørelse. For læsere af noveller 
og japansk litteratur 
 
Motoya, Yukiko: Et eksotisk ægteskab 
Absurd-humoristisk fortælling om et ægtepar, der bogstaveligt talt 
begynder at ligne hinanden, til hustruens store fortrydelse 
 



Murakami, Haruki: 1Q84. Bog 1 
Aomame er en 30-årig smart pige, uddannet 
kampsportsinstruktør, men arbejder p.t. som lejemorder. Tengo er 
matematiklærer med forfatterdrømme. Han skal omskrive en sær 
17-årig piges sære historie. Begge hovedfigurer oplever, at deres 
virkelighed forvrides let, hvad påvirker deres virkelighed? 
 
Murakami, Haruki: 1Q84. Bog 2 
"Luftpuppen", som Tengo hemmeligt gennemskrev for den 17-
årige Fukaeri, er blevet en bestseller. Aomame, den talentfulde 
lejemorder, udfører en sidste opgave. De to leder efter hinanden, 
færdes de i samme verden? Samtidig skal balancen mellem gode 
og onde kræfter holdes 
 
Murakami, Haruki: 1Q84. Bog 3 
Tengo og Aomame befinder sig meget langt fra hinanden og er 
truet af kræfter, de ikke forstår omfanget af, og de er begge 
forfulgt af mennesker, de ikke kender. Mens de leder efter 
hinanden fra hvert sit sted, lærer de mere og mere om den 
forskudte verden, de er forsvundet ind i. Vil de finde hinanden, før 
det er for sent? 
 
Murakami, Haruki: Dans, dans, dans 
Under sin søgen efter Kikki kommer hovedpersonen tilbage til en 
mystisk fåremand, der råder ham til at danse gennem livet. Efter 
at have mødt mange besynderlige mennesker finder han roen i sig 
selv 
 
Murakami, Haruki: Den farveløse Tsukuru Tazakis pilgrimsår 
Den farveløse Tsukuru Tazaki opsøger sine gamle 
ungdomsvenner, for at forstå hvorfor de vendte ham ryggen 16 år 
tidligere. Gennem mødet med de tabte venner, danner Tsukuru et 
nyt billede af sig selv, og langsomt får hans personlighed farver 
 
 



Murakami, Haruki: Det mystiske bibliotek 
En ensom dreng fordriver tiden på biblioteket. Her møder han ikke 
bare den skrappe bibliotekar, men også en biblioteksmedhjælper i 
fåredragt og en vidunderlig smuk og blid pige 
 
Murakami, Haruki: Efter midnat 
Historien om menneskers virkelighed, og deres evne til at blive en 
del af hinandens verden. Den foregår i nogle få nattetimer i Tokyo, 
og hovedpersonen er Mari, en ung pige, vi møder med en bog på 
en natåben restaurant 
 
Murakami, Haruki: Efter skælvet 
Seks noveller om vidt forskellige mennesker, der tilsyneladende 
ikke er berørt af jordskælvet i Kobe i 1995. Men langsomt 
afdækkes lag af mørke, angst og fortrængte følelser fra en fortid, 
som de troede var glemt 
 
Murakami, Haruki: En vild fårejagt 
En livstræt yngre reklamemand i Tokyo bliver ad forunderlige veje 
kastet ud i en absurd og underfundig eftersøgning af et bestemt 
får med nogle helt specielle egenskaber 
 
Murakami, Haruki: Flipperspil 1973 
Hovedpersonen er nu midt i 20'erne, han har et lille 
oversætterfirma, og livet glider stadig lidt tilfældigt forbi og han 
eftersøger et flipperspil som han elskede at spille 
 
Murakami, Haruki: Første person ental 
Ni noveller fortalt i første person ental. Om alt fra ungdom, 
baseball, jazz og aber. I spændingsfeltet mellem biografi og 
fiktion. Til interesserede i japanske noveller og Murakami 
 
 
 
 



Murakami, Haruki: Hardboiled wonderland og verdens ende 
En navnløs fortæller befinder sig i to forskellige universer. Det ene 
er storbyen Tokyo i en nær fremtid, det andet er et øde sted kaldet 
"Verdens ende". I Tokyo involveres han ufrivilligt i en 
informationskrig, i det andet univers skal han læse drømme fra 
dyrekranier. Hvorfor er han hvor han er, og hvem er han? 
 
Murakami, Haruki: Hør vinden synge 
I "Hør vinden synge" er en ung mand på sommerferie fra 
universitetet, han er først i tyverne og driver lidt tilfældigt gennem 
livet til et lydspor af tidens hits 
 
Murakami, Haruki: Kafka på stranden 
I nutidens Japan forenes to skæbner tilfældigt: den unge Kafka 
Tamura, en intellektuel, der føler sig hjemme i et bibliotek og den 
gamle Nakata, en analfabet, der elsker naturen og kan tale med 
katte. Ved mødet genopstår deres historier på magisk vis 
 
Murakami, Haruki: Mordet på kommandanten. Bog 1, En ide 
viser sig & Bog 2, En metafor forandrer sig 
En helstøbt og genkendelig Murakami fortælling med mystik, liv, 
død, kunst og kærlighed i fokus 
 
Murakami, Haruki: Mænd uden kvinder 
Syv noveller, der bevæger sig på flere realplaner, og som alle 
kredser om den svære kærlighed. Om mænd der er uden kvinder, 
der suppleres af kvinder og forelskes i kvinder. Men også om 
både mænd og kvinder der er ensomme og isolerede 
 
Murakami, Haruki: Norwegian wood 
I 1960'erne søger Toru til Tokyo som studerende. Han finder 
nogle vennepar, men kommer også tæt på flere selvmord, så 
forholdet til kvinder ender med at blive selvoptaget og 
navlebeskuende 
 



Murakami, Haruki: Sputnik min elskede 
Med vennen K som fortæller berettes om den unge vordende 
forfatterinde Sumires vej til livserfaring og lidenskab gennem en 
umulig kærlighed til den 17 år ældre kvinde Miu 
 
Murakami, Haruki: Sønden for grænsen og vesten for solen 
Hajime møder som ung dreng pigen Shimamoto, som han senere 
kommer fra, men bruger som målestok for alle senere 
pigebekendtskaber. Som veletableret ægtemand møder han igen 
Shimamoto 
 
Murakami, Haruki: Trækopfuglens krønike 
Først forsvinder Toru Okadas kat, dernæst hans kone Kumiko. 
Hans søgen efter begge bliver en mystisk, magisk rejse i det 
japanske samfund og sindets afkroge 
 
Murakami, Ryu: I misosuppen 
Krimi fra Japan. 20-årige Kenji er uautoriseret turistguide i Tokyos 
undergrund. Han hyres af Frank, der viser sig at være en 
psykopatisk amerikansk massemorder 
 
Murata, Sayaka: Døgnkioskmennesket  
Keiko arbejder i en døgnkiosk og nyder sit rutineprægede liv, hvor 
hun trods sin anderledeshed passer ind. Desværre forventer folk 
omkring hende, at hun finder en mand, så hun laver en aftale med 
den arrogante og utilpassede Shiraha 
 
Murata, Sayaka: Jordboerne  
Natsuki lever sit liv, som andre mener, hun bør. I virkeligheden 
venter hun på at slippe fri fra Fabrikkens (samfundets) jernnæve 
og blive hentet af et rumskib. For læsere af nyere japansk litteratur 
og eksistentielle fortællinger 
 
 
 



Nothomb, Amélie: Tokyo min elskede  
Amélie tager til sin barndomsby, Tokyo for at lære japansk og 
undervise i fransk. Hendes første elev bliver også hendes eneste, 
og hurtigt udvikles et særligt kærlighedsforhold mellem to meget 
forskellige mennesker 
 
Oë, Kenzaburo: M/T - og fortællingen om De Store Skoves 
Under 
Som barn valgtes fortælleren til at lytte til den skjulte japanske 
landsbys fortællinger, drømme og historier, og han fører os 
igennem sin egen og Japans historie fra myterne til nutiden 
 
Ogawa, Yōko: De tabte minders ø 
En kvinde bor på en ø, hvor ting og minderne om dem forsvinder. 
Kan hun selv forsvinde en dag? Lyrisk smuk bog til den 
eftertænksomme læser 
 
Otsuka, Julie: Og vi kom over havet 
I 1919 kommer en gruppe unge japanske kvinder til Californien, 
hvor de skal giftes med mænd, de aldrig har mødt. Der venter 
dem en hård og slidsom tilværelse i det fremmede, men de fleste 
holder ud og kæmper for at skabe et liv for sig selv og deres 
familie 
Ozeki, Ruth L.: Tidens væsen 
En Hello Kitty-madkasse driver op på stranden ved en lille ø i 
British Columbia, Canada. Japansk-amerikanske Ruth finder i den 
blandt andet den 16-årige japanske Naos dagbog i et omslag af 
Prousts "På sporet af den tabte tid" 
 
Shiraishi, Kazuko: Solens ærmer 
Klassiske modernistiske digte der er mærket af efterkrigstiden 
herunder jazz- og beat-generationens genre foruden 
absurdismen, mystik, buddhisme og surrealismen 
 
 



Spence, Alan: Det rene land 
I 1850'erne slår Thomas Glover, skotsk handelsmand, sig ned i 
Japan. Han tjener formuer på sit handelstalent, lærer at slås som 
en samurai, blander sig i politik og bliver japansk gift 
 
Takeda, Taijun: Fuji 
På et japansk psykiatrisk hospital følger vi et galleri af læger, 
patienter, digtere, selvmordere, dissidenter, kønsforvirrede, 
mytomaner, onanister, fjolser og frelsere. Der er tragedier og 
komedier der, som Fujibjerget man ser i horisonten fra hospitalet, 
viser den menneskelige psyke som en buldrende vulkan, altid på 
kanten af udbrud. Til kræsne læsere af store romaner 
 
Taniguchi, Jiro: Manden der går tur 
Tegneserie. 18 korte episoder, der alle involverer spadsereture i 
en japansk forstad - om dagen eller om natten, med eller uden 
hund, i velkendte eller i fremmede omgivelser 
 
Taniguchi, Jiro: Senseis mappe. Bind 1 
Tegneserie - graphic novel. Den 37-årige single og lidt ensomme 
kvinde Tsukiko møder en dag på sin stambar sin mere end 30 år 
ældre gymnasielærer. På trods af aldersforskellen opstår der et 
tæt og usædvanligt venskab imellem de to 
 
Taniguchi, Jiro: Senseis mappe. Bind 2 
Tegneserie - graphic novel. Tsukiko har indledt et nært venskab til 
sin gamle lærer, men tiden er kommet til, at de bør finde ud af, 
hvad det egentlig er for et type forhold, de ønsker 
 
Tanikawa, Shuntaro: En Chagall og et blad 
Digte af en af Japans mest agtede digtere, som i ganske jordnære 
og underfundige formuleringer skildrer en livsklog og umiddelbar 
glæde ved tilværelsen 
 
 



Tawada, Yoko: En isbjørns erindringer 
Tre generationer af isbjørne fortæller om deres liv blandt 
mennesker. Om at vokse op som cirkusartist og lære at gå på to 
ben, og om at være en berømt isbjørneunge i Berlin Zoo 
 
Tawada, Yoko: Brudgommen var en hund 
Den 39-årige skolelærer Mitsuko fortæller sine elever eventyr om 
mennesker, der gifter sig med dyr. En dag ankommer en 
hundelignende mand og flytter ind hos Mitsuko 
 
Tawada, Yoko: Hvor Europa begynder & En gæst 
"Om tirsdagen kan jeg godt lide at spise min far. Han smager af 
hjort". Otte sære, pudsige og eventyrlige tekster i forskellig form, 
der har fremmedgørelse som fællestræk. Vil tiltale læsere af 
litteratur, der ikke nødvendigvis giver mening, men hvor man bare 
lader sig rive med af sproget 
 
Tawada, Yoko: Udsendingen 
Prisbelønnet japansk science fiction om menneskeracens evne til 
at tilpasse sig forandringer af enhver slags. Til læsere af 
samfundskritiske, dystopiske fortællinger med en absurd humor 
og et aparte persongalleri 
 
Willumsen, Dorrit: Koras stemme 
Brit, hendes søn Morten og hans kæreste Kora søger alle efter 
kærligheden i en lettere absurd, surrealistisk ramme, i Danmark 
og i Japan 
 
Yamada, Taichi: Skyggelandet 
Gådefuld skildring fra Tokyo af en 47-årig manuskriptforfatters 
ensomme liv, der tager en afgørende vending, da han møder sine 
forlængst afdøde forældre, og tager sin fortid og sin fremtid på sig 
 
 
 



Et udvalg af nyere faglitteratur om Japan 
 
15.2 Østergaard Nissen, Sanne: Skønheden i det uperfekte : 
hvordan vi slipper fri af tidens perfekthedskultur  
Med udgangspunkt i forskning fra den positive psykologi og den 
japanske filosofi wabi-sabi sættes der fokus på, hvordan man kan 
lære at finde meningen i livets foranderlighed, i egen 
ufuldkommenhed og i livets fællesskaber 
 
48.29 Agger, Steen: Når kirsebærtræerne blomstrer - i Japan 
og i Danmark  
I slutningen af marts og starten af april er det højsæson for de 
blomstrende kirsebærtræer i Japan (kaldet sakura på japansk). 
Her vises fotos af de blomstrende træer fra forskellige lokaliteter i 
Kyoto, Tokyo og Hakone-området. Afslutningsvis en række fotos 
fra Danmark bla. fra de to Sakurafestivaler der findes i København 
og i Nees  
 
48. 29 Røjle Christensen, Asger: Fukushima : den dramatiske 
beretning om et herligt sted i Japan 
Beskrivelse af den japanske region, Fukushima. Bogen kan læses 
af alle med interesse for Japan, i særdeleshed livet før, under og 
efter atomkraftulykken i 2011 
 
48. 29 Røjle Christensen, Asger: Tokyo : en smeltedigel af 
gammelt og nyt 
Forfatteren, der er japansk gift og bor i Tokyo, fortæller om 
stemninger og miljøer i de forskellige bydele i storbyen der 
tilsammen giver et billede af byens mange facetter 
 
48. 29 Walker, Benedict: Japan - seværdigheder, autentiske 
oplevelser  
Japans bedste seværdigheder, rejseruter og lokale 
hemmeligheder 
 



61.549 Li, Qing: Ind i skoven : skovbadets kunst og 
videnskab : shinrin-yoku - den japanske vej til et bedre 
helbred  
Om den japanske metode hvor man optimerer sit fysiske og 
mentale helbred ved hjælp af skovbade. Her føler man 
naturens/skovens nærvær og bader i de omkringværende indtryk. 
Med vejledning til hvordan skovbadning kan inkorporeres på 
forskellig vis i dagligdagen  
 
64.102 Japanske kvinder er unge og slanke så længe de lever 
: hemmeligheder fra min mors Tokyo-køkken  
Indhold: Min mors Tokyo-køkken ; I en japansk mandarinlund ; 
Syv hemmeligheder fra min mors Tokyo-køkken ; Sådan kommer 
du i gang med dit Tokyo-køkken ; De syv søjler i japansk 
madlavning (Den første søjle : fisk ; Den anden søjle : grøntsager 
; Den tredje søjle : ris ; Den fjerde søjle : soja ; Den femte søjle : 
nudler ; Den sjette søjle : te ; Den syvende søjle : frugt) ; 
Samuraikost 
 
64.17 Nilsson, Tove: Ramen : japanske nudler og småretter 
Opskrifter på den japanske spise ramen som i udgangspunktet 
består af nudler, fond og toppings. Derudover også opskrifter på 
en række andre japanske nudel- og småretter 
 
64.5 Kondo, Marie: Magisk oprydning : en simpel, effektiv 
metode, der skaber plads til det du elsker  
Indhold: Hvorfor kan jeg ikke holde orden i mit hjem? ; Begynd 
med at smide ud ; Oprydning efter kategori ; Et spændende liv 
gennem rigtig opbevaring ; Oprydningens magi forvandler dit liv  
 
 
 
 
 
 



64.64 Shida, Hitomi: Japanske strikkemønstre bd. I og II 
I: En strikkebog med 260 japanske strikkemønstre med detaljeret 
diagram til hvert af mønstrene, samt opskrifter til huer, tørklæder 
m.m. 
II : En samling af 250 originale japanske strikkemønstre med 
hulmønstre, fladedækkende og sammensatte mønstre. En bog for 
erfarne strikkere 
 
64.66 Briscoe, Susan: Kogin broderi - den ultimative 
grundbog : projekter og mønstre til talt sashiko-broderi  
Over 230 traditionelle mønstre i japansk kogin-broderi. 
Projekterne varierer fra simple lykønskningskort til store 
vægstykker, men detaljerede vejledninger gør det muligt for selv 
mindre øvede brodøser at være med, nogen erfaring med broderi 
vil dog være en fordel 
 
66.83 Bruce, Daniel: Japansk whisky - og anden asiatisk 
single malt i verdensklasse 
Kan de lave whisky i Japan, Indien og Taiwan? Ja, det kan du 
bide spids på, og de kan lave god whisky. Læs her om asiatisk 
whisky og få en række opskrifter på asiatiske whiskycocktails. For 
dem, der gerne vil prøve en anderledes whisky i glasset 
 
98.29 Longhurst, Erin Niimi: Japonisme : ikigai, skovbad, 
wabi-sabi og meget mere  
En appetitvækker til japansk livsvisdom, sædvaner, traditioner, 
ceremonier, livsstil og madkultur. Med forklaring på begreber som 
ikigai, wabi-sabi, kintsugi, shinrin-yoku og ikebana  
 
98.29 Nellemann, Camilla: Dansende biler : med en dansker 
på udebane i Japan  
En bog om japansk kultur for alle der elsker Japan og gerne vil 
vide mere om landet, men også til de der allerede tror de ved alt 
om Japan 
 



98.29 Røjle Christensen, Asger: Seikatsu : japansk hverdag  
38 klummetekster om forskellige forhold i den japanske hverdag 
set med danske briller. Der er fx artikler om unges 
kærlighedsforhold, cyklister på fortovene, køkultur, ældres position 
og traditionelle håndværk i et samfund, der konstant moderniseres 
 
98.29 Røjle Christensen, Asger: Tenno : Japans kejserdømme 
i nutiden 
Om det japanske kejserdømmes lange historie (kaldet tenno på 
japansk) og om dets seneste kejsere 
 
98.29 Røjle Christensen, Asger: Yoroshiku : 100 ting, du ikke 
vidste om Japan og japanerne! 
Et kærligt og humoristisk portræt af det japanske folk set med 
danske briller. Bogen kan læses af alle med interesse for Japan 
og japansk kultur 
 
98.29 Røjle Christensen, Asger: Undskyld på japansk : 
Japans fortid og nutid i krig og fred 
Om hvorfor traumerne fra verdenskrigen stadig spiller så stor en 
rolle i japansk politik og i Japans forhold til sine nabolande 
 
98.29 Southard, Susan: Nagasaki - livet efter atomkrigen  
Om fem overlevende ofre for atombomben over Nagasaki 9. 
august 1945, som følges frem til i dag. Bogen handler også om de 
amerikanske og japanske myndigheders forsøg på at skjule 
katastrofens omfang 
 
99.4 Hills, Ben: Prinsesse Masako : fange af 
krysantemumtronen  
Om den japanske kronprinsesse Masako (f. 1963), der giftede sig 
ind i den traditionsbundne japanske kejserfamilie. Om hendes 
knuste ambitioner om at reformere institutionen indefra, med et 
krakeleret image og et ødelagt helbred til følge 
 



 


