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Tóibín, Colm: Heden i flammer  
Samleren, 1995. - 253 sider   

Fritiden fra dommerembedet tilbringer Eamon i famili-

ens lille irske kystby. Opholdene bringer barndommens 

og ungdommens begivenheder op til overfladen og giver 

en forståelse, der hjælper, da hans kone bliver syg. 

 

 

 

 
 

Williams, Niall: Fire kærlighedsbreve  
Gyldendal, 1997. - 326 sider   

Fabulerende, grum og poetisk skildring fra Irland, om de 

skæbnetråde, snoet af Gud og mennesker, der til slut for-

ener Nicholas Coughlan med den kvinde han er bestemt 

for. 

 

 

 
 

Wilson, Robert McLiam: Eureka Street  
Gyldendal, 1997. - 421 sider   

Katolikken Jake og protestanten Chuckie er venner. Var-

me, kærlige og humoristiske snyder de sig gennem tilvæ-

relsen i Belfast med krigen i baggrunden. De overlever 

med deres tro på tilværelsens gode sider. 

 

 

Irland 



Doyle, Roddy: The Commitments  
Klim, 1992. - 143 sider 

En flok unge arbejdsløse fra Dublin beslutter sig til at 

danne et band, men indbyrdes modsætninger får det hele 

til at ramle sammen, lige inden den første pladekontrakt 

er i hus. 

 

 

 

 

Doyle, Roddy: En stjerne ved navn Henry  
Centrum, 1999. - 433 sider 

Henry Smart fødes i et fattigt arbejdermiljø i Dublin i 

1901 og hutler sig igennem barndommen. Han deltager i 

Påskeoprøret i 1916 som medlem af den Irske Borgerhær 

og bliver senere IRA-gangster for at overleve og kæmpe 

mod den uretfærdighed, han oplever. 

 

 

Hamilton, Hugo: Hjemve : erindringsroman  
Turbine, 2010. - 329 sider   

Hugo vokser op i 1950'ernes Dublin med en irsk far og 

en tysk mor. Faderen forbyder børnene at tale engelsk i 

hjemmet, de må kun tale gælisk. Udenfor er der ingen 

der taler gælisk, og da de oveni købet har en tysk mor, 

bliver de forfulgt gennem hele barndommen. 

 

 

McCabe, Patrick: Slagterdrengen  
Viva, 1998. - 281 sider 

Roman om en drengs opvækst i 1960'ernes Irland. Fran-

cie med den fordrukne far og sindslidende mor, ser sig 

gal på den nye dreng i byen, som tilsyneladende har alt. 

Misundelsen, koblet sammen med forældrenes død fører 

ham ind i sindssygen 

 

 
McCourt, Frank: Angelas aske 
Munksgaard/Rosinante, 1996. - 388 sider   

En irsk katolsk barndom med elskelige, men håbløst fat-

tige forældre i Limerick giver forfatterens minder et 

skær af elendighed. Men midt i slummen overlever de 

stærke på livskraft, humor og sammenhold. 

 

 

 

 

McGahern, John:  

Så de vender ansigtet mod den opgående sol  
Per Kofod, 2007. - 310 sider   

En skildring af livet i det lille fattige, landlige County 

Leitrim i Irland i løbet af et år i begyndelsen af 1980'er-

ne. 

 

 

 

Ó Criomhthain, Tomás: Manden på øen  
Husets Forlag, 1996. - 274 sider 

Moderne gælisk klassiker. Autentisk og nøgternt beskri-

ves en nøjsom almues og fiskerbefolknings fattige og 

slidsomme liv på klippeøen Store Blascaed i Atlanterha-

vet ud for Sydvestirlands kyst i slutningen af 1800-tallet 

og begyndelsen af det 20. århundrede. 

 

 

Sheridan, Peter: Hvis Dublin var en kvinde, 

ville jeg gifte mig med hende  
Rosinante, 1999. - 303 sider   

I 1960 er Shero 10 år og bor i Dublin. Hans historie er 

om en elsket, farverig og larmende familie og om Dub-

lin, en by med årtiets forandring og en stor humor i sig 

 

 


