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Nygaard, Mads:  

Den gamle mand med trækvognen  
Lindhardt og Ringhof , 2004. - 343 sider 

Folmer, en lidt kikset type, møder Britt, en blondine der 

er gift med en voldelig rocker - De forelsker sig i hinan-

den, og tager sammen til Nordjylland for at mødes med 

Folmers far, Antonio, som allerhelst vil være i fred. 

 

 

Steinbeck, John: Vredens druer 
Forlaget Sohn, 2008, - 614 sider 

Familien Joad tvinges væk fra deres hjem i Oklahoma og 

drager mod vest til Californien. En hård rejse tværs over 

USA uden mange penge på lommen. 

 

 

 

 

Thorup, Kirsten: Tilfældets Gud 
Gyldenda, 2011. - 314 sider 

Ana er velhavende dansk karrierekvinde, som går ned 

med stress - Hun forsøger at finde en mening med sit 

eget liv ved at sponsere en uddannelse for en ung gam-

biansk kvinde, men projektet går helt galt. 

 

 

 

Fattigdom og social deroute  
i litteraturen 



Bengtsson, Jonas T.: Et eventyr  
Rosinante, 2011. - 381 sider 

Socialrealistisk roman om dansk virkelighed anno 1986-

2000, hvor en dreng udvikles til ung mand under påvirk-

ning af en anarkistisk far, der på flugt fra fortiden, i 

eventyrets ramme, og med den kærlighed han evner, sø-

ger at lære sin søn om livet. 

 

 

Boo, Katherine: Bag det evigt smukke 
Gads Forlag, 2012. - 298 sider 

Asha er dronning af slummen, teenageren Abdul lever af 

at videresælge de riges affald. Sammen er de to af ho-

vedpersonerne i en barsk og usentimental historie fra et 

af Indiens utallige slumkvarterer 

 

 

 

Cossery, Albert: Mennesker glemt af Gud 
Vandkunsten, 2011. - 136 sider 

Noveller - Korte fortællinger fra Egypten om de fattige 

og udstødtes liv i lediggang og i evig kamp mod korrup-

te og uforsonlige autoriteter - Sort humor og fortvivlelse 

præger tilværelsen, der trods alt rummer et overskud - 

filosofisk om end ikke materielt 

 

 

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. En af de helt store 

klassikere i dansk litteratur.  

 

 

 

Hammann, Kirsten: En dråbe i havet 
Gyldendal, 2008. - 324 sider 

Mette vil gerne skrive en bog om de sultne i ulandene, 

men da hun via det magiske værelse 516 på Hotel Astor i 

København får ulandenes virkelighed at føle, bliver hen-

des trygge verden pludselig usikker. 

 

 

 

Hamsun, Knut: Sult 
Gyldendal, 1890. - 177 sider 
En ung mand går rundt i Kristianias gader fuld af drømme og hallu-

cinationer, som er skabt af sult 
 

 

 

 

 

Kirk, Hans: Daglejerne 
Gyldendal, 1987. - 274 sider 

Et fattigt jysk landsogns forvandling fra bonde- til indu-

strisamfund. 

 

 

 

 

 

 

Nexø, Martin Andersen: Ditte Menneskebarn 
Gyldendal, 1997. - 727 sider 

Roman om en fattig ung kvinde, der uden bitterhed sli-

der sig op for at klare tilværelsen for sig selv og sine 

børn. Bd. 1-2 

 

 

 


