
Møllehave, Herdis: Le 
Lindhardt og Ringhof, 1980. - 218 sider 

Psykologisk skildring af en 30-årig varm og bevidst kvindes 

vanskeligheder i forholdet til de mænd, hun forelsker sig i. 

 

 

 

 

 

 
Romer, Knud: Den som blinker er bange for døden  
Athene, 2006. - 176 sider 

Selvbiografisk roman om en opvækst i Nykøbing Falster i 

1960'erne, som var præget af mobning og social isolation på 

grund af, at moderen var tysker.  
 

 
 
 
 
Skram, Amalie: Professor Hieronimus 
Gyldendal, 1980. -  219 sider 

Delvis selvbiografisk roman, som rummer et skarpt opgør 

med dansk sindssygepleje, som den praktiseredes på Kom-

munehospitalets sjette afdeling i København og på Sct Hans, 

hospital for sindssyge ved Roskilde, sidst i  det 19. århundre-

de. 

 
 
 
Aakjær, Jeppe: Vredens børn 
Hovedland, 2008. - 198 sider 

Et angreb på gårdmændenes udnyttelse af tyendet i slutnin-

gen af 1800-tallet i form af en beskrivelse af drengen Pers 

opvækst. 

 

Listen er udarbejdet i forbindelse med Litteratursidens tema:  

Politiske undertoner i litteraturen. 

Du kan se temaet og hele listen på Litteratursiden.dk. 

Litteratursiden.dk er bibliotekernes website om litteratur. 

Danske bøger  
i offentlig debat 



Andersen, Vita: Tryghedsnarkomaner 
Gyldendal, 1981. - 97 sider 

Tryghedsnarkomaner skildrer den moderne kvindes længsel ef-

ter kærlighed og bekræftelse, der dulmes gennem overforbrug 

og sex. 

 
 
 
 
Bang, Herman: Haabløse slægter 
Gyldendal, 2007. - 368 sider 

Delvis selvbiografisk roman om en ung mand, der føler, at han er 

det sidste skud på en degenereret slægts stamme.  

 
 
 
 
Broby-Johansen, R.: Blod 
Gyldendal, 1968. - 32 sider 

Broby-Johansens ekspressionistiske, samfundskritiske digtsam-

ling, som blev beslaglagt af politiet for usædelighed.  

 
 
 
 
15.2 
Brøgger, Suzanne: Fri os fra kærligheden 
Gyldendal, 2009. - 290 sider 

Essays om kvinder, kønsroller og seksualitet.  

 
 
 

Danske bøger i offentlig debat 

Ditlevsen, Tove: Vilhelms værelse 
Gyldendal, 1976. -  154 sider 

Selvbiografisk roman om forfatterinden Lise Mundus ægteskab 

og skilsmisse. 

 
 
 
 
 
Jepsen, Erling: Kunsten at græde i kor 
Borgen, 2002. - 213 sider 

En tragikomisk beretning om livet i en lille by i Sønderjylland i 

1960'erne, fortalt af den 11-årige søn til den lokale købmand, 

der lider af "psykiske nerver", men er en glimrende taler ved 

begravelser, hvor sønnen kan få tårerne frem på kommando. Da 

der bliver for langt mellem begravelserne, hjælper drengen og 

hans storesøster nogle på vej, og det går skævt for familien. 

 
Kampmann, Christian: Fornemmelser 
Gyldendal, 1977. - 210 sider 

En ung mands gradvise erkendelse og accept af at være homo-

seksuel.  

 

 
 
 
99.4 
Leth, Jørgen: Det uperfekte menneske 

Gyldendal, 2006. - 365 sider 
Forfatteren, filminstruktøren og Tour de France-eksperten Jør-

gen Leths (f. 1937) erindringsessays, hvori han beskriver øjeblik-

ke i sit liv og omkostningerne ved at leve som æstetiker: rastløs-

heden, depressionerne og ensomheden. 

 


