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For mange bliver årene mellem 65 og 80 de bedste i livet. Først derefter begynder den virkelige alderdom.
Med andre ord: Vi har stadig meget at se frem til. 

 
 

I Vise ord for glade gubber følger Dag Sebastian Ahlander op på succesen Håndbog for glade gubber, hvor
han kom gamle gnavne mænd til undsætning med en humørpille af en ´selvhjælpsbog´.  

 
 

I 2´eren graver svenske Ahlander et spadestik dybere og ser livets forgængelighed i øjnene på den mest
fortrøstningsfulde og livsbekræftende måde. 

 
 

"Visdom følger ikke automatisk med alderen. Du må selv søge den i filosofien, i naturen, i de skønne kunster
eller i religionen. Ved at se sig selv under evighedens synsvinkel bliver vi alle samtidige og kan omgås
Homer og Montaigne på lige fod. Vennekredsen udvides netop i det øjeblik, hvor ens private venner

begynder at gå bort."  

 
 

Dag Sebastian Ahlander er pensioneret ambassadør, børnebogsforfatter og glad gubbe. Hans håndbøger for
glade gubber er blevet store bestsellere i Sverige og Norge.
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