
Erindringsromaner 

 

Titlerne på denne liste tager udgangspunkt i forfatterens eget liv. "Biografisk fiktion" kunne også 

være overskriften. I disse år udkommer der rigtig mange romaner hvor den flydende grænse mellem 

virkelighed og fiktion kommer i spil. 

 

Andersen, Vita: Indigo 
Rosinante 2017, 349 sider 

Selvbiografisk roman om pigen Vita, der vokser op i København i 1940'erne og 1950'erne som barn 

af en enlig mor, der er psykisk ustabil. Igen og igen bliver hun svigtet af moderen og må i lange 

perioder bo på børnehjem, hos familiemedlemmer eller tilfældige mennesker 

 

Babitz, Eve: Stille dage, vilde nætter 
Bobo 2020, 224 sider 

Erindringsroman om livet blandt filmstjerner og andre kendte i 60'ernes og 70'ernes Californien og 

L.A 

 

Bech, Glenn: Farskibet 

Gyldendal 2021, 551 sider 

"Med dit selvmord slog du børnene vi lige havde været, ihjel". Erindringsroman om forfatterens 

opvækst i Horsens, hvor mor og to sønner kæmper for at finde fodfæste efter farens selvmord. For 

læsere, der er åbne over for virkelighedsnære bøger skrevet i en delvis lyrisk og eksperimenterende 

form 

 

Blendstrup, Jens: Gud taler ud 
Samleren 2016, 148 sider 

En selvbiografisk roman, hvor der fortælles om tilværelsen i parcelhuset i Risskov ud fra sønnens 

synspunkt, med faderen, Gud, i en absolut hovedrolle, på godt og ondt 

 

Brøgger Suzanne: Koral (Forkortet og nykomponeret udgave af hendes ”Creme fraiche”, ”Ja” og 

”Transparence”) 

Gyldendal 2017, 411 sider 

Åbenhjertig, selvbiografisk beretning om forfatterens opvækst og baggrund og om hendes 

utraditionelle livsfilosofi, længsel efter frihed og søgen efter egen identitet 

 

Carlsen, Jon Bang: Tøsedreng 
Vandkunsten, 2013 – 265 sider 

Om den generte dreng med den vilde storesøster Carmen og boheme-forældrene bor på den forkerte 

side af Strandvejen i Vedbæk - Forældrene skilles, og drengen forsøger at holde sin mor på ret køl, 

mens han selv skal i gang med at finde sin identitet 

 

Fabricius, Julie: Huset med de blå vinduer 
Historia 2013, 198 sider 

Erindringsfortælling om opvæksten i København efter besættelsen i en børnerig, akademisk familie, 

der var strengt troende katolikker og meget musikalske. Om dagliglivet, skolegangen og de 

psykiske konsekvenser af at vokse op i en familie uden empati 

 

 



Fastrup, Karen: Hungerhjerte 
Gyldendal 2018, 276 sider 

Selvbiografisk roman om personlighedsforstyrrelsen borderline. Karens psykiske sygdom eskalerer 

og hun bliver indlagt på et psykiatrisk center. Med klip til barndomshjemmet i 1970'erne fortælles 

om at være i terapi 

 

Ginzburg, Natalia: Familieleksikon 
C&K 2021, 263 sider 

Erindringsroman om livet i en italiensk familie omkring 2. verdenskrig. Huset vrimler med børn og 

gæster, og diskussionerne om politik, antifascisme og kultur går højt. For læsere af 

erindringsromaner og for læsekredse og sprogentusiaster 

 

Gregersen, Jytte: Øjne som ser 
Mellemgaard 2013, 257 sider 

I Jyttes barndomshjem i 1960'ernes Lemvig hersker den psykisk ustabile mors håndfaste og kølige 

opdragelsesmetoder, og på den hårde måde lærer den lille Jytte at klare sig selv 

 

Guldager, Katrine Marie: Det samme og noget helt andet 
Politiken 2021, 451 sider 

Da Katrine Marie Guldagers far dør i en ulykke, udløses en lang række konflikter. En arvestrid, 

tavse magtkampe og usunde relationer ser dagens lys. Til læsere af romaner om familien og stærke 

kvinder samt Guldagers faste læserskare 

 

Haller, Bent: Det man husker 
Lindhardt og Ringhof 2015, 323 sider 

Bag fortællingen om, hvordan Bent fra Bangsbostrand blev til forfatteren og kunstneren Bent 

Haller, ligger en knugende beretning om et skæbnesvangert venskab: Bent er født ind i 

Frederikshavns arbejderklasse, mens barndomsvennen Uffe er barn af det moderne borgerskab.  

 

Helle, Merete pryds: Folkets skønhed 
Lindhardt og Ringhof 2013, 480 sider 

Marie vokser op på Langeland 1930’erne i et hjem, hvor børnene er mange, pengene få og vold 

hverdag - også før krigen kommer og gør et fattigt samfund endnu fattigere.  

Lyset melder sig i form af Otto, en elektrikerlærling med klare blå øjne. Sammen undslipper de 

Langelands fattigdom og rejser til hovedstaden for at skabe sig en ny og bedre fremtid. Men 

Langeland flytter med på godt og ondt.  

'Folkets Skønhed' er Merete Pryds Helles slægtskrønike baseret på hendes egen familiehistorie. 

 

Hjorth, Vigdis: Arv og miljø 
Turbine 2017, 332 sider 

Da faderen dør, blusser arvestriden op blandt fire søskende og deres mor. Den ene søster, Bergljot, 

og broderen har brudt med familien på grund af faderens seksuelle overgreb, men resten af familien 

vil ikke anerkende, hvad der er sket 

 

Johnsen, Zenia: Hjerneskælv 
Jensen & Dalgaard 2016, 110 sider 

Selvbiografisk roman om eftervirkningerne af forfatterens fald ned ad en trappe 

 



Juel Larsen, Niels Peter: Krigens barn: erindringer fra før erindringen 

Turbine 2018, 348 sider 

Selvbiografisk roman om en lille dreng, hvis far henrettes som modstandsmand under besættelsen. 

Det udløser livslange traumer hos drengen med sorg, angst, skyld og vanskeligheder med at knytte 

nære relationer 

 

Jørgensen, Bodil Johanne: Halvguderne 
Forfatterskabet 2020, 261 sider 

Erindringsroman som skildrer forfatterens oplevelser fra 1970'erne og frem til 2020. Indtrykkene 

samler sig dels omkring magtstrukturer på arbejdspladser, dels om at søge livsfylde med spiritualitet 

og omfattende rejseaktivitet. Til læsere, der satte pris på Bodil Johanne Jørgensens første 

erindringsroman 

 

Jørgensen, Bodil Johanne: Den forbandede ø 
Forfatterskabet 2019, 204 sider 

Erindringsroman fra en barndom i 1950'erne i en dysfunktionel  familie på den lille Alrø i Horsens 

Fjord. Som stor skolepige er Bodil skamfuldt vidne til volden mellem forældrene og må tåle at blive 

overset eller udskammet af moren 

 

Korsgaard, Thomas: Hvis der skulle komme et menneske forbi 
Lindhardt og Ringhof 2017, 314 sider 

Debutromanen om en drengs miserable opvækst i en socialt belastet familie ude på landet er stærk 

læsning. 

 

Korsgaard, Thomas: En dag vil vi grine af det 
Lindhardt og Ringhof 2018; 312 sider 

Da Tues mor får tildelt en stor erstatningssum, tror hele familien af nu vil livet ude på landet blive 

bedre. Desværre skal der mere til for at få den dysfunktionelle familie på rette spor, og Tue opdager 

at der findes en verden udenfor den lille by hvor han er vokset op 

 

Meyerhoff, Joachim: Fortiden er ikke hvad den har været 
Hovedland 2018, 325 sider 

Selvbiografisk roman fra Slesvig, skrevet med selvironi og kærlig overbærenhed. Joachim vokser 

op som yngste, særdeles temperamentsfulde søn af overlægen på et psykiatrisk hospital. Den ret 

excentriske familie, med far som det egenrådige centrum, har patienterne som nærmeste nabo 

 

Modiano, Patrick: En stamtavle 
Arena 2017, 110 sider 

Selvbiografisk roman om fortællerens opvækst, hvor skriften bliver det, der skaber hans identitet ud 

fra en hullet hukommelse med flygtige erindringer fra en barndom præget af rodløshed, mangel på 

omsorg og årelange ophold på kostskoler 

Ondaatje, Michael: Kattens bord 
Batzer og Co 2014, 302 sider 

'Kattens bord' er en skildring af den 11-årige Michaels sørejse i 1954 fra Ceylon til England – til 

den mor han ikke har set i 3-4 år. Men mest af alt er det en roman om erindring. Om erindringens 

indflydelse på den person vi er og bliver. Og om at skildre erindringer. 

 



Pape, Morten: Planen 
Politikens Forlag 2015, 568 sider 

De seneste 20 års danmarkshistorie set fra ghettoen Urbanplanen danner rammen om denne 

moderne dannelseshistorie. En gribende og barsk historie, der i den grad kryber ind under huden. 

 

Qvortrup, Puk: Ind i en stjerne 
Grif 2019, 199 sider 

Puk er lykkelig, gravid i syvende måned og har en lille søn på 2 år, men pludselig falder hele 

hendes verden sammen, da hendes mand uventet dør. Hvordan skal livet nogen sinde blive et liv 

igen? 

 

Raben, Malene Lei: Fruen : en datters historie om kærlighed og frihed 
Gyldendal 2019, 285 sider 

Selvbiografisk roman. Det fortrolige forhold mellem mor og datter ophører, da Malene er teenager, 

og de udkæmper bitre konflikter, som trækker tråde til Malenes eget familieliv som voksen. De 

forsones inden Malenes mor dør, og Malene opdager hvad kærlighed handler om 

 

Rezzori, Gregor von: Blomster i sneen 
Sidste århundrede 2020, 292 sider 

Erindringsroman om den unge Gregor, som vokser op i en deklasseret og dysfunktionel adelsfamilie 

i opløsning i tiden efter 1. verdenskrig. For læsere af erindringslitteratur og moderne tysksproget 

litteratur 

 

Riebnitzsky, Anne-Kathrine: Forbandede yngel 
Politiken 2013, 329 sider 

På baggrund af søsterens selvmordsforsøg fortæller soldaten Lisa om sin barndom - Lisa voksede 

op på en gård hos sine destruktive forældre, en voldelig far og en maniodepressiv mor, og tre 

søskende 

 

Riis, Anne-Grethe Bjarup: I Guds rige 
Politiken 2020, 373 sider 

Anne-Grethe Bjarup Riis fortæller om et hjerteskærende ensomt forløb med sønnens leukæmi og 

hendes egen opvækst med familiehemmeligheder og svigt 

 

Riis, Benedicte: Søndag i Sofia 
Turbine 2016, 150 sider 

Selvbiografisk roman om Benedicte Riis, som rejser til Bulgarien med to forliste ægteskaber i 

bagagen. Alligevel tror hun på, at kærligheden skal findes med en mand, hun har mødt for fjorten 

dage siden 

 

Sabro, Morten: Love me do 
Politiken 2017, 336 sider 

Han vil være et godt menneske, gøre noget for andre, men da han bor på det luksuriøse Bowery 

Hotel i New York med sin kone Do, begår han sit livs fejltagelse: Han går ind i en elevator. Han, 

der lider voldsomt af klaustrofobi! Mens panikken fylder ham, ser han elevatordøren glide i. Ude af 

sig selv trykker han på en knap. Elevatoren kører – og sætter sig fast. I fire en halv time er den 

angste forfatter spærret inde. Da han endelig bliver reddet ud af to brandmænd, er han ikke længere 

den samme. Han er et menneske i truende opløsning. Han klamrer sig til livet og til sin kone.  



 

Sarrasin, Albertine: Astragal 
People´s Press 2017, 190 sider 

Selvbiografisk roman om den unge pige Anne, der er på flugt fra fængsel. Under flugten brækker 

hun anklen. Heldigvis bliver hun samlet op af Julien og han skjuler hende fra politiet. Allerede fra 

første færd ved hun, at de hører sammen 

 

Skomsvold, Kjersti Annesdatter: Monstermenneske 

Republik 2014, 567 sider 

Kjersti er først i tyverne og så udmattet, at hun kommer på plejehjem omgivet af døende gamle - 

Ved at skrive en enkelt sætning om dagen får hun langt om længe skrevet en roman og sig selv 

tilbage til livet 

 

Skov, Leonora Christine: Den der lever stille 

Politiken 2018, 274 sider 

Forfatteren Leonora skriver efter sin mors død historien om sit liv med moderen og uden moderen. 

Moderen som aldrig ville acceptere at hendes datter er lesbisk 

 

Skov, Leonora Christine: Hvis vi ikke taler om det 

Politiken 2021, 362 sider 

Leonora Christina Skovs biografiske roman om at skabe sig selv som forfatter med en bagage af 

skyld og skam og en svidende uønsket intimitet fra en forlægger. Til de mange læsere af hendes 

første autofiktive roman og til læsere af romaner om dysfunktionelle familier 

 

Skyggebjerg, Jacob: Vor tids helt 
Gladiator 2013, 252 sider 

Jacob vokser op som en ener i en dysfunktionel familie på Horsensegnen på kanten af loven og i 

blandingsmisbrug - I København oplever han en stor - men uigengældt - kærlighed til 

studiekammeraten Carina. 

 

St. Aubyn, Edward: Glem det; Dårligt nyt; En smule håb 
Gad 2015, 450 sider 

Selvbiografisk fortælling fra den engelske overklasse med pædofili, stofmisbrug, snobberi og 

dekadent tomhed 

 

Stein, Jesper: Rampen 
Politiken 2020, 336 sider 

Romanbiografi af og om krimiforfatteren Jesper Stein, og i særdeleshed om hans forældre og deres 

skilsmisse og de voldsomme konsekvenser, den får. En roman, der med sin ærlige nerve vil 

appellere bredt til både mænd og kvinder 

 

Tallgren, Viveca: Mor ordner tænder, far er på rejse 
Attika 2020, 122 sider 

Erindringsroman som i to dele fortæller om Vivecas opvækst som skilsmissebarn i Helsingfors i 

1950'erne og senere om hendes liv som finlandssvensk indvandrer i Danmark med udlængsel og 

savn efter sin far 

 

 



Ullmann, Linn: De urolige 
Gyldendal 2016, 408 sider 

I den prisbelønnede roman De urolige af den norske forfatter Linn Ullmann sidder far og datter med 

en båndoptager mellem sig. Planen var, at de skulle dokumentere det at blive gammel i en bog, de 

to skulle lave sammen. Men da de endelig er i gang, har alderdommen fået tag i ham på en måde, 

der gør samtalerne uforudsigelige og knitrende. De urolige er en legesyg, udforskende og 

genreoverskridende roman om et barn, som ikke kan vente på at blive voksen, og forældre, som 

helst vil være børn, om minder og glemsel og de mange historier, der udgør et liv.  

 

Vilstrup, Jens: Opland 
People’s Press 2014, 321 sider 

Lægen Niels må vende tilbage til sin hjemegn, fordi faderen pludselig dør - Hjemme blandt 

barndomsvenner og -fjender og omgivet af familiens fortielser, må han konfrontere fortidens 

dæmoner og hemmeligheder i et lukket minisamfund præget af mistro 

 

Vigan, Delphine de: Baseret på en sand historie 
People´s Press 2016, 314 sider 

Forfatteren har skrevet en bog, der har givet hende international succes. Men al virakken efterlader 

hende sårbar og desperat og hun er derfor et let offer, da hun møder den mystiske og manipulerende 

kvinde L, der hurtigt bliver en meget stor del af hendes liv. 

 

Vigan, Delphine de: Dage uden sult 
People´s Press 2017, 148 sider 

Den 19-årige anoreksiramte Laure indlægges på hospitalet, da hendes vægt når 35 kilo og hun er i 

overhængende livsfare. Nu starter hendes langsomme kamp for at vende tilbage til livet 

 

Vincentz, Helle: Jorden under mig 
People’s 2021, 359 sider 

Tre uger før Helles 9-års fødselsdag skyder hendes far sig selv. Farens død skaber et stort tomrum i 

Helles liv. Som voksen søger Helle tilbage til sin fortid og leder efter sandheden om sin familie og 

sig selv.  

 

Vorm, Tonny: Postkort fra Californien 
Politiken 2020, 309 sider 

Selvbiografisk roman om journalisten Tonny, der forsøger at skrive om sin ofte fraværende far. Det 

fører ham til adskillige lande i verden, hvor nye indsigter venter Tonny. Skriveprocessen bliver 

imidlertid afbrudt, da Tonnys søn får konstateret kræft 

 

Wassmo Herbjørg: Disse øjeblikke 
Lindhardt og Ringhof 2014, 286 sider 

Den norske forfatters selvbiografiske roman om en opvækst med overgreb, at blive mor som ganske 

ung, en krævende uddannelse og et ulykkeligt ægteskab 

 

Westover, Tara: Oplyst 
Lindhardt og Ringhof 2019, 380 sider 

Erindringsroman. Tara vokser op i Buck's Peak, Idaho, med fanatisk religiøse forældre og en 

voldelig bror. Da hun som 17-årig starter på Brigham Young University, er det første gang hun 

befinder sig i et klasselokale 



 

Winding, Alberte: Småt brændbart 
Gyldendal 2020, 308 sider 

Åbenhjertig beretning om den svære ungdom og de første møder med kærligheden. Smuk og 

sentimental fortælling for dem, der læser selvbiografiske romaner 

 


