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Seeberg, Peter: Fugls føde 

Gyldendal, 1997. - 126 sider. - (Originaludg. 1957)   

Psykologisk skildring af en virkelighedsfjern forfatters 

forgæves forsøg på at komme i kontakt med omverde-

nen. 

 

 

Willumsen, Dorrit:Dage med slave 

Gyldendal, 2008. - 130 sider   

Henny, 57 år og fraskilt ejendomsmægler, lever et 

ukompliceret liv. Men så kommer hun til at købe en ung 

kvinde som slave - pæredansk til 50 kr. kiloet. Og hver-

dagen er ikke længere så ukompliceret!!! 

 

 

Zeuthen, Nikolaj: Verdensmestre   
Samleren, 2010. - 141 sider   

Anna og Rune bor i en lejlighed på Frederiksberg med 

deres to små børn. Som ressourcestærke og bevidste for-

ældre går de ikke på kompromis med sig selv eller deres 

omgivelser. Men drømmen om det perfekte liv betyder 

mindre frihed, mere kontrol og planlægning og dermed 

 

Korte danske romaner 

http://www.litteratursiden.dk/boeger/fugls-f%C3%B8de


Blixen, Karen Babettes: Gæstebud  
Gyldendal, 2000. - 82 sider. - (Originaludg. 1952) 

Babette, flygtning fra Frankrig, lever i 14 år som hushol-

derske hos to aldrende provstedøtre i en lille norsk fjord-

by. En dag skaber hun ved hjælp af en lotterigevinst et 

vidunderligt måltid for menigheden. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

Helle, Merete Pryds: Oh, Romeo  
Rosinante, 2006. - 126 sider   

Efter et tilfældigt møde forelsker Julie, dansk studeren-

de, og Romeo, pakistansk indvandrer, sig. Julies far og 

bror hader indvandrere, og Romeos familie er ved at gif-

te ham bort. Som hos Shakespeare findes der ingen lyk-

kelig slutning. 

 

 

Jensen, Thøger: Fugle i frostvejr  
Borgen, 2006. - 109 sider   

I små præcise punktnedslag fortælles historien om den 

midaldrende skolelærer Ole, der tilbringer to måneder i 

Cézannes Provence, om hans kone derhjemme, om hans 

mor, om hans liv. 

 

 
Jørgensen, Hans Otto: Helt og heltinde  
Lindhardt og Ringhof, 2001. - 119 sider   

Ejnar er bondesønnen og Ida er daglejerdatteren, og de 

får hinanden lige efter 2. verdenskrig. Deres liv bliver 

hårdt med meget arbejde og en stille lykke. 

 

 

 

Llambías, Pablo: Rådhus 

Gyldendal 1997 - 116 sider 

Bogens hovedperson er en navnløs "rådhusundersøger", 

der i forvaltningerne stiller spørgsmål om det kommuna-

le bureaukrati, lægger damer ned og fotograferer rådhu-

se, mens han ind imellem funderer over offentlige byg-

ningers arkitektoniske konformitet. 

 

Madsen, Svend Åge: Kvinden uden krop 

Gyldendal, 1997. - 106 sider   

Da Thelma er ved at dø af kræft, overfører hendes mand, 

der arbejder videnskabeligt med "virtual spirituality", 

hendes ånd til sin egen krop, så de bliver for evigt for-

bundne. 

 

 

Rasmussen, Bjørn: Huden er det elastiske 

hylster der omgiver hele legemet 

Gyldendal, 2011. - 92 sider   

Eksperimenterende roman. Bjørn er 15 år og bor på en 

rideskole i Vestjylland sammen med sin depressive mor 

og to ældre brødre. Han forelsker sig i en 20 år ældre 

mand, som han udvikler et sadomasokistisk forhold til. 

Hans seksualitet og forelskelse er uforløst. 
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