
 

 

 
Pontoppidan, Henrik: Lykke-Per  
Gyldendal, 2012. - 818 sider. 
Udviklingsroman fra 1863 til omkring 1900 om den jyske 
præstesøn Per Sidenius' søgen efter det lykkelige liv. Efter en 
svær opvækst i det religiøse hjem vælger Per i protest at stu-
dere til ingeniør i København og kappe enhver forbindelse til 
familien. I hovedstaden kaster han sig derefter ud i livet som 
åbner sig i alle dets afskygninger. 
Originaludgave: 1898-1904  
 
 
Scherfig, Hans: Idealisten  
Gyldendal, 2010. - 292 sider.  
Vi skriver 1938 og den driftige godsejer og fabrikant C.C. 
Skjern-Svendsen findes myrdet ved Præstø. Men ind imellem 
forbrydelsen og dens opklarelse føres man ind til storbyen 
København og en anden verden af tidens fantaster, særlinge, 
troende og - idealister. 
Originaludgave: 1944  
 
Sønderby, Knud: Midt i en jazztid  
Gyldendal, 2009. - 159 sider.  
Medfølende og kritisk skildring af 1930'ernes ungdom og 
dens indstilling til tilværelsen 
Originaludgave: 1931 
 
 
 
 
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 
Originaludgave: 1904  
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Blixen, Karen: Den afrikanske farm  
Nordisk Forlag, 1937. - 383 sider. 
Om livet på Karen Blixens kaffefarm i Kenya, hvor hun opholdt 
sig fra 1914-1931. 
 
 
 
 
 
 
Branner, H. C.: Legetøj  
Gyldendal, 2001. - 314 sider.  
Skildring af et københavnsk legetøjsfirma og de mennesker, som 
arbejder der. 
Originaludgave: 1936 
 
 
 
Broby-Johansen, Rudolf: BLOD  
Æter, 2014. - 121 sider.  
R. Broby-Johansens ekspressionistiske, samfundskritiske digt-
samling. Digtene efterfølges af Brobys forsvarstale ved retssagen 
og Morten Things efterskrift om sagens ydre omstændigheder, 
samt artikler der placerer bogen og Broby i et litteraturhistorisk 
perspektiv. 
Originaludgave: 1922 
 
 
Ditlevsen, Tove: Barndommens gade  
Gyldendal, 2003. - 210 sider.  
En københavnsk baggårdspiges barndom og tidligste ungdom i 
1930'erne, da hun forgæves stræber bort fra barndomsmiljøet. 
Originaludgave: 1943 
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Kirk, Hans: Fiskerne  
Gyldendal, 2014. - 393 sider.  
Kollektivroman om en gruppe Vesterhavsfiskere der flytter læn-
gere ind i landet for at bo ved fjorden. Deres tilhørsforhold til 
Indre Mission skaber uro og dyb konflikt med bøndernes mildere 
grundtvigianske tro. 
Originaludgave: 1928  
 
 
 
Klitgaard, Mogens: Der sidder en mand i en sporvogn  
Dansklærerforeningen, 1997. - 213 sider 
Skildring af krisens virkninger for "den lille mand" i 1930'rnes 
København. 
Originaludgave 1937 
 
 
 
Kristensen, Tom: Hærværk  
Gyldendal, 2014. - 589 sider.  
Psykologisk roman fra mellemkrigstidens København om den 
fallerede digter Ole Jastrau, der holder sig oppe ved at anmelde 
kunst i Dagbladet. Hans egen inspiration er brændt ud, og for-
nemmelsen af tomhed og desillusion tager til. 
Originaludgave: 1930 
 
 
 
Nexø, Martin Andersen: Pelle Erobreren  
Gyldendal, 1996. - 2 bind.  
Om arbejderbevægelsens opkomst og udvikling i Danmark fra 
slutningen af 1800-tallet skildret gennem en proletardrengs op-
vækst. 
Originaludgave: 1906-1910  
 
 

 


