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Jessen, Ida: ABC  
Gyldendal, 2005. - 203 sider   

Den lidt vege Joachim, som lever en behagelig ungkarle-

tilværelse, forelsker sig i Susan, og pludselig forvandler 

hans liv sig dramatisk. Susan er humørsvingende, og in-

den længe er Joachim midt i en skilsmissekamp, hvor 

han bliver den lille, og må lægge sit liv fuldstændigt om 

 

 

 

Parsons, Tony: Mand og dreng  
Rosenkilde, 2002. - 328 sider   

Et engangsknald får fatale følger for tv-produceren Har-

ry Silver, der må finde sig selv i rollen som forladt far til 

sin 4-årige søn. 

 

 

 

 

Winding, Alberte: Tisvilde Strand  
Politiken, 2008. - 219 sider   

Nyseparerede Rita forsøger at få hold på tilværelsen med 

eksmanden John, delebørnene Eigil og Lilje, elskeren 

Mogens og hans kone, og ikke mindst den mystiske 

mand i Rom. 

 

 

Skilsmisse 



Bjørnstad, Ketil: Skyggesider  
Cicero, 2001. - 187 sider   

Psykologisk roman om en norsk jurist, der i desperation 

efter en skilsmisse tager på en ekspedition til Himalaya 

og møder en kinesisk forfatterinde, som han gifter sig 

med. Et nyt ægteskab, et nyt lukrativt job og et helt nyt 

liv venter. Eller gør det? 

 

 

Conradsen, Keld: Småfisk og guldmakreller 
Modtryk, 2003. - 181 sider   

Den 36-årige Jacob er forladt af sin kæreste og skal for-

søge at opbygge et nyt og mere voksent liv og affinde sig 

med rollen som weekend-far. 

 

 
 

 

Corman, Avery: Kramer mod Kramer 
Vindrose, 1980 -199 sider 

Da moderen forlader hjemmet, knytter fader og søn sig 

stærkt til hinanden.Det giver anledning til en dramatisk 

skilsmissesag, da moderen kræver retten til barnet. 

 

 

 
 

Elstad, Anne Karin: Senere, Lena  
Jørgen Paludan, cop. 1986. - 249 sider  

En midaldrende norsk kvinde skildrer sit opbrud fra et 

trygt borgerligt ægteskab, der er blevet stadigt mere util-

fredsstillende, og som har undertrykt hende såvel seksu-

elt som socialt. 

 

 

 

 
Ferrante, Elena: Forladte dage 
Athene, 2003. - 205 sider   

Skildring af den foruroligende mentale og fysiske proces 

en 38-årig italiensk kvinde gennemlever i månederne 

efter at hendes mand har forladt hende og børnene til 

fordel for en anden. 

 

 
 

Grøndahl, Jens Christian: Et andet lys 
Gyldendal, 2002. - 295 sider   

Da den 56-årige advokat Irene Beckman bliver forladt af 

sin mand, tager hun sin tilværelse op til revision. Samti-

dig med at hendes komfortable liv går i opløsning, får 

hun ny viden om fortiden, som betyder at hun drager til 

Slovenien for at finde sin jødiske far. Mødet med ham og 

en ung flygtning bliver til en ny begyndelse for Irene. 

 

 

Hørslev, Lone: Jeg ved ikke om den slags  

tanker er normale : skilsmissedigte  
Forlaget Hjørring, 2009. - 45 sider.  

Digte. Fortælleren prøver at skrive sig ud af en svær 

skilsmisse med digtsamlingens tre dele: om ensomheden 

og hadet, om julen, hverdagen og skyldfølelserne over 

for børnene og om ægteskabets præmisser 

 

 

Jakobsen, Meghan D.: Kære skat  
People's Press, 2010. - 167 sider   

Fiktive breve fra en forsmået hustru til eksmanden be-

skriver en skilsmisse, som bliver aktuel på grund af en 

tidstypisk jagt på lykken. 
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