
Slægtsromaner fra resten af verden 
(opdateret d. 14.12.2021) 
 
Hvert år kommer der - heldigvis - en masse gode og underholdende slægtsromaner. Listen 
her indeholder et udvalg af slægtsromaner fra den store verden. 
 
Det blå mellem himmel og hav af Susan Abulhawa 
Jensen & Dalgaard, 2015. 306 sider 
Igennem to enestående kvinder fortælles Israel-Palæstina konflikten og konsekvenserne heraf for det 
palæstinensiske folk. 
 
En engel bag øret af Sally Altschuler 
Gyldendal, 2011. 310 sider, 1 slægtstavle 
Slægtsroman om livet i forfatterens jødiske familie i en landsby i Rusland og om slægtens historie fra 
midten af 1800-tallet og frem til farfaren kommer til Danmark i 1912. 
 
Kane og Abel af Jeffrey Archer 
Lindhardt og Ringhof, 2020. - 659 sider 
Om to mænd født på samme dag i 1906. Den ene fra en fattig landarbejderfamilie i Polen emigrerer til 
USA, den anden tilhører Bostons pengearistokrati. I deres jagt på succes væves deres skæbner 
sammen. 
 
Hvor der er vilje af Jeffrey Archer 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 442 sider 
Harry klarer sig godt på trods af en fattig opvækst. Sandheden om hans fars død, får dog 
vidtrækkende konsekvenser. Roman om klasseforskelle, familiehemmeligheder og kærlighed i 
mellemkrigstidens England. 
Samhørende: Hvor der er vilje; Faderens synder; En velbevaret hemmelighed; Pas på hvad du ønsker 
dig; Mægtigere end sværdet 
 
Selv når bølgerne bruser af Lynn Austin 
Lohse, 2018. 408 sider 
Da den unge Harriet ender i fængsel får hun rigeligt med tid til at tænke på alt det, hendes bedstemor 
har fortalt om slægten og dens stærke, handlekraftige kvinder, der har sat spor i USA's historie. 
 
Evas døtre af Lynn Austin 
Lohse, 2015.  411 sider 
Emma Bauer bærer på en hemmelighed, som omhandler hendes datter Graces fædrene ophav. Da 
hendes barnebarn Suzanne overvejer skilsmisse, opdager Emma hvor meget hendes hemmelighed har 
haft indflydelse på slægtens kvinder efter hende. 
 
Huset ved nattens ende af Catherine Banner 
Cicero, 2016. 458 sider 
I 1914 kommer lægen Amadeo Esposito til en fjern italiensk ø, som charmerer ham i en grad, så han 
bliver boende, stifter familie og overtager øens bar. Fra bardisken iagttager han familien, øen og hele 
århundredet i både vækst- og katastrofeperioder. 
 
Saltkrystaller af Cristina Bendek 
Aurora Boreal, 2020. - 204 sider 
29-årige Victoria vender efter mange år i storbyer tilbage til familiens forladte hus på den lille ø San 
Andrés i det caribiske hav. Et fotografi sætter hende på sporet af slægtens historie, mens hun oplever 
nutidens liv på øen. 
 
En fortælling om at glemme af Stefan Merrill Block 
Tiderne Skifter, 2010. 364 sider 
17-årige Seth er en mester i at gøre sig usynlig i skolen. I hjemmet går hans mor langsomt til pga. 
hukommelsessvigt, mens hans far kigger dybt i ginflasken i desperation. På en faldefærdig gård lever 
pukkelryggen Abel alene og i fortiden, mens han venter på en, han har mistet. Så begynder Seth at 
forske i sin familiehistorie. 
 
 
 
 



Den franske villa af Jennifer Bohnet 
Cicero, 2021. - 349 sider 
Carla Sullivan bliver snart 50, børnene er flyttet hjemmefra og hendes mand er hende utro igen. Nu er 
hendes mor død, og Carla rejser til Frankrig for at opsøge sin moster. Det møde åbner for både gamle 
familiehemmeligheder og nye begyndelser. 
 
Døtrene fra Foxcote Manor af Eve Chase 
Lindhardt og Ringhof, 2021. - 383 sider 
Et fascinerende mysterium og familiedrama om et hittebarn, familien der tager hende ind og 
barnepigen, der kender alle deres hemmeligheder. 
 
Tilbage til Black Rabbit Hall af Eve Chase 
Lindhardt og Ringhof, 2017. 382 sider 
I 1968 sker en ulykke på Black Rabbit Hall, som fuldstændig splintrer lykken og det uskyldige 
barndomsliv for Altons fire børn. 30 år senere opsøger en ung kvinde sin egen historie med udspring i 
netop samme lokalitet. 
 
Havana, min elskede af Daína Chaviano 
Sohn, 2011. 416 sider 
Der fortælles en fantastisk og eventyrlig historie med myter, drama og et stort personregister om 
Cubas tre befolkningsgrupper, den kinesiske, den spanske og den afrikanske. Vi følger samtidig 
journalisten Cecilias arbejde med en historie om et spøgelseshus i Miami. 
 
Æblehaven af Tracy Chevalier 
Jentas, 2017. 320 sider 
Om familien Goodenoughs liv på godt og ondt i 1830ernes USA. Om trængslerne med at bygge alt op 
fra grunden i Black Swamp. Om at få bygget et hus, få de livsnødvendige æbletræer til at gro og om at 
holde sammen på familien. Især det sidste volder problemer. 
 
Vi og jeg Saskia de Coster 
Turbine, 2015. 304 sider 
Roman om et familieliv fortalt over 30 år, hvor fortrængte familiehemmeligheder langsomt afdækkes. 
 
De levende af Annie Dillard 
Aronsen, 2010. 608 sider 
Nybyggerfortælling fra USA i 1880'erne. En familie rejser til det nye lands yderste grænse mod Canada 
og prøver lykken i den vilde og uvejsomme natur. Her flettes deres skæbne sammen med de øvrige 
nybyggeres, og et lille samfund opstår. 
 
Over stregen - en Flensborg-krønike af Harald Dirks 
Hovedland, 2017. 230 sider, ill. 
Dramatiseret familiekrønike som tager sin begyndelse i 1910, da den unge Maria tager til tysk 
Østafrika som missionærkone. Senere får vi skildret livet i Flensborg som dansksindet i 
mellemkrigsperioden og frem til krigens afslutning. 
 
Det fortabte paradis af Héctor Abad Faciolince 
Aurora Boreal, 2018. 327 sider 
Tre søskende arver familiens gård i en urolig region i Columbia. Hver især knytter de både gode og 
dårlige minder til stedet, der ud over at afspejle deres egen historie også bidrager til at skildre 
regionens udvikling og forandringer. 
 
Giganternes fald af Ken Follett 
Cicero, 2010. 933 sider 
Om det 20. århundredes historie fortalt gennem 5 familier fra England, Wales, Rusland, Tyskland og 
USA. Her koncentreret om tiden omkring 1. verdenskrig, og tidens store emner: fagforeningernes 
kamp mod den herskende klasse, kvinders kamp for stemmeret, den russiske revolution og første 
verdenskrig. 
Samhørende: Giganternes fald; Verdens vinter; På kanten af evigheden 
 
 
 
 
 



Udødelighedens eliksir af Gabi Gleichmann 
Lindhardt og Ringhof, 2013. 609 sider 
Gennem slægten Spinoza fortælles jødernes historie i Europa fra 1100-tallets Spanien til 1990'ernes 
Norge. Den nedskrives af Ari, den allersidste af slægten, som gennem sin fortælling fastholder 
erindringen om historien og dermed gør den udødelig. 
 
Hjemfærd Yaa Gyasi 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 355 sider 
De to halvsøskende, Effia og Esi, som aldrig mødes, vokser op i lidelser og smerter i 1700-tallet. Vi 
følger slaveriets udvikling og påvirkning af Effias og Esi liv samt deres efterkommere i denne 
slægtsroman, frem til vores tid. 
 
Det ottende liv (til Brilka) af Nino Haratischwili 
Gutkind, 2021. - 1092 sider 
Storslået og dramatisk familiesaga fra især Georgien og Rusland. Den foregår gennem hele det 20. 
århundrede og vil med sine mange sider tryllebinde læsere af episke historiske romaner. 
 
Vinhandleren fra Rue Vauban af Jørgen Helkiær 
La France, 2011. 447 sider 
En fransk familiekrønike skildret igennem 3 slægtsled om kærlighed, skæbne og livets op- og nedture, 
der tager sin begyndelse ved afslutningen af 1. verdenskrig og slutter efter 2. verdenskrig. 
 
Så nær så fjern af André Herzberg 
Arvids, 2016. 294 sider 
Fortællingen om tre generationer af fædre og sønner i en tysk-jødisk familie er tæt knyttet til det tyske 
riges historie op gennem 1900-tallet - og af behovet for at høre til og være en del af et fællesskab. 
 
Liv andre har levet af Edvard Hoem 
Hovedland, 2020. - 470 sider 
Historisk roman om Eilert Knudtsons liv som nordisk udvandrer og sit besøg til hjemlandet, hvor hans 
unge nevø Lars vil med Eilert tilbage til Canada. 
Samhørende: Høstkarl i himlen; Din bror på prærien; Landet ingen har set; Liv andre har levet 
 
Og bjergene gav genlyd af Khaled Hosseini 
Cicero, 2013.  445 sider 
I landsbyen Shadbagh i 1949 beslutter Saboor at forære sin datter Pari væk til familien Wahdati i 
Kabul. En beslutning der får betydning for hele familien i flere generationer. Sideløbende følger vi en 
række andre skæbner gennem tiden i Afghanistan, Paris og Californien. 
 
Lystægteskabet af Tahar Ben Jelloun 
Arvids, 2018. 220 sider 
Efter en rejse tager marokkaneren Amir den smukke sorte sengalesiske kvinde Nabou med sig hjem 
som hustru nummer to. I Marokko oplever hun og hendes efterkommere racisme og fremmedhad. 
 
Det, du ikke vil vide af Birgithe Kosović 
Politiken, 2020. - 369 sider 
Biografisk slægtsroman om Birgithe Kosovics dansk-jugoslaviske families historie i krig og fred, og om 
forholdet til hendes far. 
 
Pachinko af Min Jin Lee 
Hr. Ferdinand, 2018. 598 sider 
Den unge fattige Sunja forføres og bliver gravid. Hun reddes fra udstødelse, da en ung 
tuberkuloseramt præst beslutter sig for at gifte sig med hende. Som koreanske immigranter i Japan 
må de leve under usle forhold. Familien følges i 4 generationer. 
 
Vita af Melania G. Mazzucco 
Palomar, 2019. - 527 sider 
I 1903 ankommer Diamante på 12 og hans kusine Vita på 9 med en båd til Amerika. Hendes far har 
sendt bud efter dem, og nu venter et frygtindgydende liv i New Yorks immigrantmiljø. 
 
 
 
 



Sommerfugleæsken af Santa Montefiore 
Turbulenz, 2021. - 604 sider 
Romantisk slægtsroman om chilenske Federica, som vokser op i Cornwall og som teenager forelsker 
sig i familien Applebys søn, Sam. Aldersforskellen gør, at deres veje skilles. Federica gifter sig i stedet 
med den besidderiske rigmand Torquil Jensen. Ægteskabet bliver et ulykkeligt, gyldent bur og Federica 
slipper aldrig tanken om Sam. 
 
Den glemte have af Kate Morton 
Cicero, 2010. 521 sider 
En 4-årig pige står i 1913 alene på kajen i Brisbane i Australien. Da hendes adoptivfar dør i 1975, 
begynder Nell jagten på sin dramatiske fortid, der leder hende til herregården Blackhurst i Cornwall. 
Men det er barnebarnet Cassandra, som arver et forsømt lille hus med en skjult indemuret have på 
Blackhurst, der optrevler de dramatiske begivenheder, der går tilbage til begyndelsen af det 20. 
århundrede. 
 
I ly for regnen af Jojo Moyes 
Cicero, 2017. 365 sider 
Kilcarrion i Irland. Hertil kommer Sabine Ballantyne for at bo midlertidigt hos sine bedsteforældre. 
Senere følger hendes mor Kate. Familiens relationer er skrøbelige, og der er mange ar på sjælen hos 
familiemedlemmerne. Langsomt åbnes der for både fortid og mulig forsoning. Men kan det lykkes? 
 
Vand til blomster af Valérie Perrin 
Alpha, 2021. - 521 sider 
Poetisk og smuk fortælling om den elskværdige Violette Toussaint. For læsere af kærlighedsromaner, 
slægtsromaner og store fortællinger om livet og døden. 
 
Mussolini-kanalen II af Antonio Pennacchi 
Gyldendal, 2017. – 438 sider 
Slægtskrønike om tre generationer af familien Peruzzi, der som fattige fæstebønder sammen med 
tusinder af andre bliver flyttet til Mussolinis store landindvindingsområde, Agro Pontini. 
Samhørende: Mussolini-kanalen I; Mussolini-kanalen II 
 
Vi er efterkommerne af de hekse, I ikke fik brændt af Véronique Ovaldé 
Etcetera, 2018. 346 sider 
I 1983 bliver en 13-årig spansk skolepige betaget af et kæmpestort maleri af en nøgen kvinde. En sær 
følelse af slægtsskab med den ukendte kunstner får hende til at grave dybt i sin families 
vidtforgrenede historie. 
 
De rejsende af Regina Porter 
Politiken, 2020. - 347 sider 
Familiekrønike om to amerikanske familier. På overfladen har afrikansk-amerikanske Agnes Miller og 
irsk-amerikanske James Vincent jr. intet til fælles. Men deres familiers skæbner flettes sammen 
igennem seks årtier. Vi følger dem fra borgerrettighedskampen i 1950'erne til de første år i Barack 
Obamas præsidentperiode. 
 
Florence Graces to liv af Tracy Rees 
Turbulenz, 2021. - 526 sider 
Midt i 1800-tallet får den fattige pige Florence, på uventet vis, et nyt liv i Londons overklasse i en 
berygtet familie. Kærlighed, skæbne og savnet efter barndommens land fletter sig sammen. 
 
Elfenbenselefanten af Nerea Riesco 
Lindhardt & Ringhof, 2011. 572 sider 
I 1755 rystes Sevilla af et jordskælv. Med byen og denne begivenhed som ramme fortælles om en 
families dramatiske skæbne gennem tre generationer. Historien fokuserer på en lille elefantfigur i 
elfenben og de religiøse billeder på tårnet på Sevillas katedral. 
 
Pigen på klippen af Lucinda Riley 
Turbulenz, 2013. 559 sider 
Grania Ryan flytter tilbage til Irland på grund af hjertesorger. Her møder hun den livlige pige Aurora. 
Men der er noget hemmelighedsfuldt omkring hende, og langsomt udfoldes familieskæbnerne. 
 
 
 



I tider med aftagende lys af Eugen Ruge 
Batzer & Co, 2012. 432 sider 
Slægtsroman, som over fire generationer og store historiske begivenheder beretter om den tysk-
russiske familie Umnitzer, som vender hjem til det nye DDR for at være med til at opbygge staten. Den 
kommunistiske utopi mister dog stråleglans for hver ny generation. 
 
Aften hele dagen af Preeta Samarasan 
Gyldendal, 2010. 419 sider 
Malaysia i 1980'erne med etniske uroligheder. Der fortælles om en familie, der oprindelig kom fra 
Indien. Vi får i tilbageblik historien om dens opstigen til en velstående overklassefamilie, og i nutiden 
følger vi den seksårige Aasha, der iagttager men ikke forstår, hvorledes hendes familie langsomt går i 
opløsning. 
 
Fælleden af Robert Seethaler 
Kristeligt Dagblad, 2019. - 268 sider 
På fælleden i den fiktive tyske by Paulstadt ligger flere generationer begravet. Nu vågner 29 af byens 
borgere en sidste gang for at fortælle deres historie. 
 
Søstrene fra Toscana af Lori Nelson Spielman 
People'sPress, 2020. - 361 sider 
En forbandelse har hvilet over Fontanaslægten et par hundrede år, nemlig at slægtens andenfødte 
døtre ikke har held til at finde kærligheden. Vil det lykkes Emilia, hendes kusine Lucy og deres gamle 
tante Poppy at bryde forbandelsen? 
 
En fars gave af Danielle Steel 
Lindhardt og Ringhof, 2021. - 351 sider 
Jakob og Emmanuelle overlever de umenneskelige forhold i koncentrationslejren Buchenwald og rejser 
efter befrielsen til USA. Her lykkes det dem at skabe et nyt liv fyldt med rigdom og kærlighed. Kan de 
give deres værdier videre til deres søn? 
 
Alt må vige for natten af Delphine de Vigan 
People's Press, 2013. 336 sider 
Efter morens død fortæller forfatteren medrivende om sin families dramatiske historie om selvmord og 
tab, mens hun undervejs afdækker og bearbejder sine egne motiver til at fortælle historien. 
 
Argentineren der kom sejlende på en cedertræsplanke af Morten Vittrup 
Gyldendal, 2016. 446 sider 
Victor Zalazar kommer til verden som uønsket og uægte søn i en rig argentinsk familie. Længslen efter 
kærlighed, sammenhørighed og en egen identitet driver ham ud på en dannelsesrejse fra Latinamerika 
til Ishavet og endelig til Spanien, hvor han en dag skyller op på stranden ud for Malaga. 
 
Inden vi blev jeres af Lisa Wingate 
Cicero, 2018. 396 sider 
I 1939 efterlades tolv-årige Rill Foss med sine yngre søskende på familiens husbåd på Mississippi-
floden. Senere ender børnene på et børnehjem, hvor Rill må kæmpe med at holde modet oppe og 
søskendeflokken samlet. 
 
Længslernes øer af Tiphanie Yanique 
Bostrup, 2015. 380 sider 
Slægtsroman om de to søstre Eeona og Anette. I 1917 overdrages De Vestindiske Øer fra Danmark til 
USA. Kort efter forliser kaptajn Bradshaw med sit skib og mister livet. Det er starten på mange hårde 
år for hans to smukke døtre Eeona og Anette. 
 
Kunsten at miste af Alice Zeniter 
Etcetera, 2019. - 500 sider 
Slægtsroman der følger en algerisk familie gennem tre generationer. Naïmas farfar måtte flygte ud af 
Algeriet ved uafhængighedskrigens afslutning i 1962. Familien starter forfra i Frankrig, men det er 
svært at finde ud af hvem man er, når man hverken er helt algerisk eller helt fransk. 
 


