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Skomsvold, Kjersti Annesdatter:  

Jo hurtigere jeg går, jo mindre er jeg 
Republik, 2011. - 157 sider   

Matea er en gammel dame, som hele sit liv har været 

bange for at møde andre mennesker. Nu nærmer hun sig 

døden og er bange for at dø uden at nogen levende ved at 

hun har levet. Hun gør nogle bizarre krumspring for at 

komme i kontakt med andre inden hun dør. En alvors-

fuld og humoristisk roman om angsten for livet og døden 

 

Thorup, Kirsten: Ingenmandsland  
Gyldendal, 2004. - 185 sider   

Den 94-årige Carl Sørensen er anbragt på plejehjem, 

hvor kombinationen af demens og fremmede omgivelser 

kaster et klaustrofobisk skær over hans situation og de 

erindringer der tumler gennem hans hoved. 

 

 

 

Vinn Nielsen, Bent: Et liv i almindelighed  
Gyldendal, 2010. - 210 sider   

Hovedpersonen Skat Enevoldsen, som er født i 1903, ser 

tilbage på sit liv, sorger og glæder med familie og arbej-

de i provinsen. Roman afspejler samtidig forhold om be-

grebet alderdom og det 20. århundredes udvikling. 

 

 

Alderdom 



Andersen, Trine: Elinor Marks fulde fem 
Gyldendal, 2003. - 363 sider   

Kriminalroman.. Den 87-årige Elinor Mark er lettere de-

ment og indlagt på plejehjemmet Soldug. Hun mener at 

ikke alt er som det skal være. Da hun pludselig forsvin-

der mener man blot at det er en dement gamling på ud-

flugt, men der ligger noget helt andet bag. 

 

 

 

Barnes, Julian: Citronbordet  
Tiderne Skifter, 2006. - 241 sider   

Noveller som med mange undertoner af varme og humor 

fortæller om alderdommens ankomst og de livsløgne en 

række mennesker har levet på. 

 

 

 

 

Baunsbak-Jensen, Asger: Til sidst  
Poul Kristensen, 2001. - 139 sider   

Enkemand Victor Clausen ligger syg og døende på et 

plejehjem. Han har ingen pårørende, så de sidste tre dage 

af sit liv er han kun omgivet af plejepersonalet og sine 

egne tanker. 

 

 

 

García Márquez, Gabriel:  

Erindring om mine bedrøvelige ludere  
Samleren, 2005. - 99 sider   

Fortælleren fylder 90 år og køber sig en nat med en ung 

jomfru. Han er enspænder og har aldrig følt kærlighed, 

kun lyst, så hans forbrug af ludere har været stort. Denne 

gang overrumples han imidlertid af ægte kærlighed... 

 

Groult, Benoîte: Stjernetasten  
Rosinante, 2009. - 184 sider   

Alice og Marion - mor og datter - kæmper begge med 

tilværelsen: Alice med humor og klarsyn mod firsårsal-

derens usynlig- og umyndiggørelse, Marion for ægteska-

bet sideløbende med den livslange og inderlige kærlig-

hed til irske Brian. 

 

 

Grymer, Claus: Sensommermørke  
Samleren, 1996. - 211 sider   

Et langt ægteskab er blevet besværligt, da Ejnar - pensio-

neret sognepræst - bliver senil. Hustruen Agnete fortæl-

ler om glæder og sorger, og det skinner igennem beret-

ningen, at ikke alle fejlene er Ejnars. 

 

 

 

Jonasson, Jonas: Den hundredårige der krav-

lede ud ad vinduet og forsvandt  
Modtryk, 2010. - 371 sider   

Skrøne og humoristisk fortælling om den åndsfriske Al-

lan Karlsson flygter på sin 100 års fødselsdag fra sit ple-

jehjem ud i den svenske provins, hvor eventyr, sære ek-

sistenser, kriminelle typer og dramatiske begivenheder 

venter. 

 

 

 

Løn, Anne Marie: Sent bryllup 
Tiderne skifter, cop. 1990. - 160 sider 

En 84-årig kvinde falder og ligger hjælpeløs i skovbun-

den i seks døgn, men overlever på den sjælsstyrke, et 

levet liv har givet hende. 
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