
Ravn, Olga: Jeg æder mig selv som lyng 
Gyldendal  2012. - 71 sider 

Digte, der sprogligt går på opdagelse i kroppen, i den unges 

verden med venskaber, sex og kærlighed. 

 

 

 

 

 
 
 
Smith, Amalie: I civil 
Gyldendal, 2012. - 93sider 

Digte og prosatekster, der dels skildrer samlinger af blandt 

andet mineralske krystaller, dels skildrer et kærlighedsforhold, 

hvor den ene part rammes af en kræftsygdom.  
 
 
 
 
Trudsø, Amalie Laulund: Koordinater 
Rosinante, 2012. -  91 sider 

En ung kvinde flytter til København. Gennem 60 kapitler med 

københavnske gadenavne som overskrift oplever vi en perio-

de i kvindens liv. 
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Askov, Stine: Bid 
Gyldendal, 2012. - 167 sider 

Signe er 29, arbejdsløs og vil være forfatter. Fyren, hun går i seng 

med, er klam; familien ligner en film af Erik Clausen; og lægen 

mener, hun har en depression. Alt skildres med sortkomik, og 

med den kommer hun videre. 

 

 
Hammann; Kirsten: Se på mig 
Gyldendal, 2011. - 458 sider 

Søde, naive Julie vil så gerne giftes og have børn, men Casper er 

meget pludseligt stukket af til Indien efter at have friet til hende. 

Hun lejer 2 værelser ud, og sex-fikserede Sune flytter ind for at 

skrive en roman. De bliver kærester, men det går slet ikke som 

nogen af dem ønsker.  

 

 

 
Hørslev, Lone: Jeg ved ikke om den slags tanker er 
normale: skilsmissedigte 
Forlaget Hjørring, 2009. – 45 sider 

Digte. Fortælleren prøver at skrive sig ud af en svær skilsmisse 

med digtsamlingens tre dele: om ensomheden og hadet, om ju-

len, hverdagen og skyldfølelserne over for børnene og om ægte-

skabets præmisser.  

 

 
Klougarth, Josefine: Om mørke 
Gladiator 2013. -  329 sider 

Lyrisk prosa bl.a. om forholdet mellem mand og kvinde, og ud-

syn der ændrer sig, alt efter om det ses i mørke eller lys.  
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Moestrup, Mette: Dø, løgn, dø 
Gyldendal 2012, -  173 sider 

Digte. I fem dele og suiter udtrykt gennem genre-eksperimenter 

og klassiske stilarter afsøges især det kvindelige univers. Digte-

ne kredser bl.a. om moderskab, kærlighed, døden og kønnet. 

 

 

 

 
Nordenhof, Asta Olivia: Det nemme og det ensomme 
Basilisk, 2013. - 55 sider 

Digte oplyst af emhætter, nattens stjerner og tv. Ord fra en pla-

get ugidelig pige med livet i bagagen. 

 

 

 

 
Andkjær Olsen, Ursula: Det 3. årtusindes hjerte 
Gyldendal, 2012. - 213 sider 

Stor og ambitiøs digtkomposition om kærlighed, længsel, ad-

skillelse og tab.  

 

 

 

 
Pilgaard, Stine: Min mor siger 

Samleren  2012. - 167 sider 

Fortælleren er en ung kvinde, der er blevet smidt ud af sin (pige)

kæreste. Hun flytter hjem i præstegården til faderen. Med me-

gen selvironi berettes om byture med veninden, med den domi-

nerende mor, sågar besøg hos lægen, sværmer hun for ham?. 

 

 


