
 
Udflytterne af Camilla Stockmarr  
Samleren, 2012. - 189 sider 
At flytte fra København til den svenske ødemark er et stort 
spring. En familie vover turen og oplever en ny og anderledes 
verden. 
 
 
 
 
 
 
Erindring om kærligheden af Kirsten Thorup 
Gyldendal, 2016. - 461 sider 
Kirsten Thorups nye roman handler om et kompliceret for-
hold mellem en mor og en datter og er et kraftfuldt tidsbille-
de fra anden halvdel af det tyvende århundrede..  
 
 
 
 
 
 
Den yderste grænse af Kirsten Thorup  
Gyldendal, 2007. -  706 sider 
Med Jonna i centrum føres skildringen af hendes vidt forgre-
nede familie op gennem 1970'erne og 1980'erne. Godt og 
ondt veksler, men hinsides smertegrænsen finder nogle af 
personerne en styrke, de ikke vidste, de havde. 

 
 
 
 
Hvide løgne af Dea Trier Mørch  
Gyldendal, 1995. -  293 sider 
En mor og en datter skriver breve til hinanden, lange breve, 
intime breve; de kommer bag facaden, bag alle de hvide løg-
ne, som en almindelig tilværelse er fuld af.  
 

 
 

Listen er udarbejdet i forbindelse med Litteratursiden tema:  
Stærke stemmer fra 70’erne 
 
Du kan se temaet og hele  listen på Litteratursiden.dk 
Litteratursiden.dk er bibliotekernes side om litteratur 

Stærke stemmer  
fra 70’erne 

Foto: Den Gamle By 



Tryghedsnarkomaner & Hold kæft  og vær smuk af 
Vita Andersen  
Samleren, 2013. -  318 sider 
Digte og noveller fra 1970’erne, hvor ensomhed og ensformighed 
står som fællesnævner for kvinder, der er ofre i en mandsdomi-
neret verden.  

 
 
 
 
Vildfarelser af Birgitte Bartholdy 
Turbine, 2016. - 471 sider 
På trods af mange ord lykkes det ikke forfatteren at tegne noget 
overbevisende billede af hverken personer eller miljø i denne 
politiske generationsroman om fortidens fejltagelser.   

 
 
 
 
Ansigterne af Tove Ditlevsen 
Gyldendal, 2015. - 237 sider 
I Ansigterne bevæger Tove Ditlevsen sig på kanten af virkelighe-
den i en blanding mellem barsk socialrealisme og blid poetisk 
følsomhed.   

 
 
 
 
 
Victoria og verdensrevolutionen af Inge Eriksen  
Gyldendal, 2006. - 730 sider 
Inge Eriksens debutroman Victoria og verdensrevolutionen fra 
1976 indtager førstepladsen som halvfjerdsernes store, melodra-
matiske kærlighedshistorie.   
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Begravelsen af Karen Fastrup  
Gyldendal, 2008. -  216 sider 
Barsk men alligevel forsonende skildring af frossen natur og 

sjæle ved en begravelse i Småland i Sverige.  
 
 
 
 
 
 
Album af Benn Q. Holm  
People’s Press, 2003. - 571 sider 
"Album" er Benn Q Holms melankolske tilbageblik på de sidste 
tre årtier i det sidste årtusind.  

 
 
 
 
 
 
Profetens datter af Sofie Kragh-Müller 
Tiderne Skifter, 2013. - 147 sider 
Tankevækkende og sørgelig fortælling om en lille piges opvækst 
i begyndelsen af 1970´erne. Absolut fin og anbefalelsesværdig 
debutroman.   

 

 
 
 
Hvad man ikke ved af Anne Lise Marstrand-
Jørgensen 
Gyldendal, 2012. - 540 sider 
Eric er fascineret af tressernes frigørelse, og han presser sin ko-
ne Alice til seksuelle eksperimenter.  

 

 
 

 


