
Optur og  
depression
—

Jacob Paludan: Jørgen Stein
Gyldendal, 1980. Originaludgave 1932-33

Den første verdenskrigs udbrud opløser de idealer og værdier, 
som har præget Jørgen Steins opvækst, og han formår aldrig at 
blive fortrolig med den nye tid.

Hans Scherfig: Den forsvundne fuldmægtig 
Gyldendal, 2009. Originaludgave 1938. 188 sider 

Satire over vanemenneskets afhængighed af den borgerlige tilvæ-
relses konvention og disciplin med embedsmandens kontortil-
værelse som eksempel.
 

Knud Sønderby: Midt i en jazztid 
Gyldendal, 2009. Originaludgave 1931.159 sider 
 
Medfølende og kritisk skildring af 1930’ernes ungdom og dens 
indstilling til tilværelsen.
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Danske romaner fra 1920’erne 
og 1930’erne



Knuth Becker: Det daglige brød 
Gyldendal, 1999. Originaludgave 1932. 385 sider.  

Kai Gøtsches barndom omkring år 1900 i en nordjysk småstad, 
hvor familien kæmper for eksistensen, og han stadig render pan-
den imod omgivelserne, der ikke forstår drengens fantasi.

H.C. Branner: Legetøj
Gyldendal, 2001. Originaludgave 1936. 314 sider 
 
Skildring af et københavnsk legetøjsfirma og de mennesker, som 
arbejder der. 

Tove Ditlevsen: Barndommens gade 
Gyldendal, 2009. Originaludgave 1943. 185 sider 

En københavnsk baggårdspiges barndom og tidligste ungdom i 
1930’erne, da hun forgæves stræber bort fra barndomsmiljøet.

Harald Herdal: Man skal jo leve 
Vendelkær: 1982. Originaludgave 1934. 430 sider  

Livet i en københavnsk fattigkaserne i Borgergade i København i 
1930’rne. 

Hans Kirk: Fiskerne
Gyldendal, 2005. Originaludgave 1928. 250 sider 
 
En indremissionsk fiskerkoloni i Vestjylland og brydningerne mel-
lem den og den øvrige befolkning. 

Mogens Klitgaard: Der sidder en mand i en sporvogn
Gyldendal, 1985. Originaludgave 1937. 197 sider  

Skildring af krisens virkninger for den lille mand i 1930’rnes 
København.

Tom Kristensen: Hærværk
Gyldendal, 1998. Originaludgave 1930. 457 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. 

Martin Andersen Nexø: Ditte Menneskebarn
Gyldendal, 1979. Originaludgave 1917-21 

Roman om en fattig ung kvinde, der uden bitterhed slider sig op 
for at klare tilværelsen for sig selv og sine børn. 
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