
 



Romaner og digte om fødsler, barsel og 
forældreskab 
 
Audrain, Audrey: Instinktet 
Amerikansk psykologisk drama om en families skabelse og 
destruktion, traumer og dysfunktionelle relationer mellem mødre 
og døtre nedarvet gennem generationer. For læsere af romaner 
om forældresvigt og barske dramaer om moderrollen 
 
Backman, Fredrik: Ting min søn skal vide om verden 
Om en fars forsøg på at forberede sin søn på de store og små 
ting, der venter her i livet - om ondskab og godhed, kærlighed, 
mand(l)ighed, Ikea, fodbold, bilnøgler, mødre, kvinder, kærester 
og opskriften på friturestegt Snickers-is m.m. 
 
Bang Nielsen, Sine: Sol 
Digtet handler om et barn, der får diagnosen infantil autisme samt 
det lys og mørke, som følger med. Velegnet til læsere af ny dansk 
litteratur 
 
Christensen, Camilla: forsvinder, begynder 
Digte om kvinderollen og moderskabet, tilegnet forfatterens mor 
 
Cusk, Rachel: Et livsværk : om at blive mor 
DK. 99.4 Cusk 
Hudløst ærlig beretning om moderskabet. En bog for både 
nuværende og kommende mødre 
 
Due, Mirian: Vågent 
Korte, stemningsmættede digte om livet som småbørnsmor. Egnet 
til alle, der er forældre 
 
 
 
 



Ferrante, Elena: Dukken der blev væk 
På ferie ved Italiens kyst, observerer kvinden Leda en ung mor og 
hendes lille datter. Dette får Leda til at reflektere over sit eget liv 
som mor til to døtre 
 
Grünfeld, Katrine: Stormskader 
I et sommerhus sidder en kvinde alene væk fra den familie, som 
hun har sat så højt, at hun har tabt sig selv. Hun raser, sover, 
drikker og bader nøgen - alt sammen for at finde sig selv og en 
form for fred 
 
Heiberg, Shekufe Tadayoni: Æg 
Digte der fortæller om moderskabet, fra undfangelsen til fødslen. 
Tiden under og efter graviditeten og en søgen efter kvindelige 
fælleskaber, en fælles urrytme og tørsten efter et nyt sprog, et 
samlersprog; kvindsk 
 
Heurlin, Karin: Syv år efter 
Mette og Martin flytter med deres tvillinger fra Jylland til et 
sjællandsk velhaverkvarter. Børnene begynder i 1. klasse, og 
Mette gør alt for at tilpasse sig og indgå i forældregruppen, men 
hvad med ægteskabet og børnenes trivsel? 
 
Holst, Hanne-Vibeke: Det virkelige liv 
Den karrierebevidste journalist Therese Skårup har født en datter, 
og befinder sig pludselig i lejligheden i København helt uforberedt 
på moderskabets uoverskuelige kaos af følelser og instinkter 
 
Holst, Kamilla Hega: Rud 
Kaisa har ved en skilsmisse mistet retten til at have børnene, den 
14-årige Malte og 10-årige Mira. Da Simon og hans nye kone 
Agnete tager på ferie, får Kaisa lov at passe sine børn. Men 
pludselig er Malte forsvundet 
 
 



Isakstuen, Monica: Raseri 
Hvordan kan man elske nogen, så de virkelig kan mærke det? 
Hun vil så gerne være sød overfor børnene, men magter det ikke. 
En fortælling om en vred, afmægtig mor, hvis frustrationer går 
psykisk og fysisk ud over børnene 
 
Isakstuen, Monica: Vær god ved dyrene 
En lille familie på tre er i opløsning. De klarede det ikke. Karen 
klarede det ikke. Hun og hendes eksmand må nu fordele deres 
fælles ejendele mellem sig - inklusiv deres treårige datter 
 
Kjeldsen Jensen, Line: Hver dag starter det forfra 
Tegneserie. Autofiktive hverdagsillustrationer af livet på barsel. 
Med en teenager, et blebarn, en nyfødt, en mand på turne det 
meste af tiden og en fod, som hun ikke kan støtte på, har Line 
mere end nok at se til 
 
Lidbeck, Agnes: Last 
Provokerende og nøgtern roman om Anna, hvis selvopfattelse 
forandrer sig radikalt, da hun bliver mor 
 
Lind, Cecilie: Mit barn 
Langdigt om moderskabets lykke og gru 
 
Lind, Cecilie: Ragusa 
Digte om en kvindes ængstelige og forbudte tanker om at være 
med barn, der føles som en fremmed gevækst.  
 
Linde, Heidi: Hvad hun klager over, når hun klager over 
husarbejdet 
To kvinder er hver især godt installeret i en stabil, tryg tilværelse 
med mand og børn, men noget trykker. En fortælling om troskab, 
utroskab, moderskab og identitet i det moderne familieliv. For 
læsere af ny nordisk skønlitteratur og romaner om moderne 
kvindeliv 



Lindgaard, Rikke: Hvorfor skal skoletasken være så tung? : et 
satirisk indblik i forældreskab 
Fiktiv satirisk bog om forældres kommunikation på ForældreIntra. 
Om forældreskab i en digital tid. For læsere af satire og forældre 
med små børn i skole 
 
Lucas, Maja: Gennem natten og vinden 
Livet som alenemor for Johanne er kaotisk, og det er svært at leve 
op til leve op til omgivelsernes krav om normalitet. Hun undviger, 
hælder vodka på sin drikkedunk og klarer endnu en dag - indtil 
hun møder den illegale indvandrer Dima 
 
Lucas, Maja: Mor 
En ung mor går til i frustration og vrede over, at den store 
moderfølelse ikke indfinder sig. Hun føler sig invaderet af sit barn 
og længes efter at være sig selv og at have kontrol over sit liv 
 
Malmquist, Tom: I hvert øjeblik er vi stadig i live 
Toms kæreste dør akut af leukæmi efter at have født en datter 
ved kejsersnit. Tom står tilbage som alenefar med et nyfødt barn 
og skal både håndtere sin sorg og de dæmoner, han har med sig 
fra barndom og ungdom 
 
McCarthy, Cormac: Vejen 
I en uhyggelig troværdig vision af vores mulige fremtid kæmper en 
far og hans søn for at overleve i et USA, som ligger totalt øde hen 
efter "den store katastrofe". Der er intet tilbage af civilisationen, og 
de to vandrer planløst afsted, kun holdt oppe af omsorgen og 
hengivenheden for hinanden 
 
Moss, Sarah: I tidevandszonen 
Den hjemmegående far Adam Goldschmidts liv ændrer sig med 
et, da hans 15-årige datter Miriam stopper med at trække vejret. 
Miriam overlever, men angsten for om det vil ske igen bor i Adam 
 



Nikolajsen, Rasmus: Barnevognshaiku 
Digte. 40 korte digte, der beskriver en nybagt fars sansninger og 
følelser på barnevognsture i foråret 
 
Nilssen, Olaug: Tung tids tale 
Fortælleren er mor til den ni-årige Daniel, der efter at have 
forandret sig markant som treårig, har fået en autismediagnose. I 
du-form beskriver hun sine tanker og følelser til sønnen, ikke 
mindst de svære, som vrede og afmagt 
 
Park, David: Under en fremmed himmel 
Fotografen Tom skal hente sin søn Luke hjem på juleferie. 
Undervejs tænker han på sin anden søn, Daniel, som har voldt 
både smerte, sorg og skyld. Hvad gik der mon forud? 
 
Pilgaard, Stine: Meter i sekundet 
En humoristisk roman om en ung kvinde, der (modvilligt) 
involveres i højskolelivet i Vestjylland, hvor hendes 
bulderbasseagtige adfærd gør det lidt svært at skabe nye 
relationer 
 
Plambeck, Dy: Til min søster 
Søstrene Aya og Andrea kører til Sverige med et haglgevær og 
Ayas to-årige datter Nola i bilen. Andrea har forladt sin voldelige 
kæreste, og Aya skal tale om J.P. Jacobsens ungdomsveninde 
Anna ved en historisk konference 
 
Ravn, Olga: Mit arbejde 
Anna har netop født sit første barn og bor i Stockholm med sin 
kæreste Aksel. Men hvor bliver lykken af? En gribende fortælling 
om fødselsdepression i en genreblanding af både prosa, digte og 
breve. For læsere af kontemporær litteratur og den nye "mor-
litteratur" 
 
 



Schreiber, Johanna: Det bedste som er hændt mig 
Tre vidt forskellige kvinder finder sammen, da livet som nybagt 
mor får det hele til at føles uoverkommeligt. Sammen lærer de 
hver især atter at elske deres barn, deres partner og ikke mindst 
dem selv 
 
Stuart, Keith: Mig og Sam 
Alex har svært ved at skabe en forbindelse til sin autistiske søn 
Sam, men alt det ændrer sig da Sam spiller Minecraft. Ved hjælp 
af spillet finder de en måde at knytte bånd og kommunikere med 
hinanden på en helt ny måde 
 
Tind, Eva: Ophav 
Eventyrlig roman om familiebånd på tværs af kontinenter og 
konsekvenserne af en kompromisløs kunstnerisk søgen 
 
Trier Mørch, Dea: Vinterbørn 
Romanen følger nogle kvinder på Rigshospitalets fødeafdeling og 
det fællesskab, der opstår mellem dem, trods deres forskellige 
baggrund 
 
Viemose, Hanne Højgaard: Mado 
Kan man henlægge sit barn til fortiden og bare skifte navn for at 
glemme det? Og er det overhovedet muligt at være lykkelig i en 
forstad til Århus, når man er fraskilt med to små børn og har et 
enormt tomrum med i baggagen? 
 
 


