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Marstein, Trude: Intet at fortryde  
Tiderne Skifter, 2010. - 377 sider 

Da Vegard kører i sommerhuset med de tre børn, bliver 

hans kone, Heidi, tilbage fordi hun skal færdiggøre noget 

arbejde. Men i stedet mødes hun med sin elsker på et 

hotel og giver sig sine drifter i vold. I krydsklip følger vi 

mandens og kvindens reflektioner og tanker om hinan-

den og om de mange uindfriede forventninger. 

 

 

Riis, Anne-Grethe Bjarup: Send mere sex  
Politiken, 2009. - 327 sider 

Tandlægen Helene får mere end ondt i tænderne, da hen-

des kedsommelige mand opdager hendes affære. Skils-

missen er en realitet, og snart er det forudsigelige liv en 

saga blot, da også veninden Iben pludselig finder ud af, 

at hun også vil skilles- 

 

 

Stamm, Peter: Syv år  
Bahnhof, 2010. - 253 sider 

Alexander er arkitekt og har en succesfuld tegnestue i 

München. Han er splittet mellem sin smukke og ambitiø-

se hustru og sin indolente polske elskerinde, og efter syv 

års ægteskab ramler det hele. 

 

 

Ægteskaber 
før og nu 



Andersen, Lise: Må du græde dig en sø  
Holkenfeldt 3, 2006. - 227 sider 

Det midaldrende ægtepar Jenny og Kå lever deres nor-

malliv, med de problemer der nu en gang opstår i et æg-

teskab som har varet 30 år, men da de får kontakt med 

Silke som lever i et voldeligt ægteskab med Stig foran-

drer alt sig. 

 

 

 

 

Ejrnæs, Anne Marie: Tilde i Tuse  
Gyldendal, 2006. - 203 sider 

Tilde er en stærk kvinde, der hele livet søger en mening 

med tilværelsen: da hun som 21-årig i 1912 bliver lærer-

inde, i sit ægteskab og i sin rolle som mor til Gustav. 

 

 

 

 

Fargues, Nicolas: Jeg var bag dig 
Per Kofod, 2007. - 189 sider 

I en lang monolog fortæller en mand om sit besværlige 

ægteskab og om sit forsøg på at genopdage kærligheden. 

 

 

 

 

Grünfeld, Katrine: Sommerferie  
Gyldendal, 2010. - 122 sider 

Johanne er gift og har tre børn. Hun forsøger at holde 

sammen på et selvbillede, modelleret ud fra et glitret ide-

al om en lykkelig kernefamilie. Under en sommerferie 

på Fanø går det billede i stykker, og hendes liv bryder 

sammen. 

 

 

 

Grøndahl, Jens Christian: Det gør du ikke  
C&K, 2010. - 228 sider 

David er advokat og Emma kunstmaler. De nærmer sig 

begge de 50 og har været lykkeligt gift i mange år, men 

nu bliver deres fortrolighed og gensidige tillid sat på en 

prøve. 

 

 

 

Hermann, Iselin C.: Domino 
Lindhardt & Ringhof, 2008. - 308 sider 

Ægteskaber og besværlige forelskelser på kryds og tværs 

blandt mennesker i Montmartre-kvarteret i Paris er i en 

skrøbelig balance, og hvis én hemmelighed slipper ud 

tager den flere med sig. 

 

 

 

Kennedy, Holly: Blikæsken  
Cicero, 2006. - 239 sider 

Kenly Lowen har et perfekt ægteskab, men gemmer på 

en frygtelig hemmelighed, der truer både ægteskabet og 

hele hendes tilværelse. 

 

 

 

Kerrigan, Kate:  

Opskrifter på det perfekte ægteskab  
Bazar, 2007. - 311 sider 

New York-madskribent Tressa vender hjem fra bryllups-

rejse med tvivl om eget motiv til at gifte sig med uma-

nerlig smukke Dan. Gennem sin bedstemoders dagbog 

fra 1930'ernes Irland finder hun blandt marmeladeop-

skrifter m.m. en anvisning på det perfekte ægteskab. 

 


