Slægtsromaner

Abdolah, Kader

Bradford, Barbara Taylor

2008. 386 s.

2006. 558 s.

Huset ved moskeen
Et 800 år gammelt hus i Senedjan i Iran er rammen om en varm
og kærlig familiekrønike og samtidig en barsk beretning om Irans
moderne historie.
Allende, Isabel

Åndernes hus
1993. 393 s.

Slægtsroman, som fortæller tre generationers historie, samtidig
med at den skildrer Chiles udvikling i 1900-tallet.
Bertam, An’ Marie

Jeres datter Butterfly
2009. 293 s.

”Butterfly” er det kælenavn, en ung dansk pige får af sin amerikanske kæreste. Hun tager med ham til USA lige efter 2. verdenskrig.
Butterfly får et liv, der fører hende fra Koreakrigen over en foredragsholderkarriere til én som tegner og tvillingemor.
Binchy, Maeve

Hjerterum

Ravenscar dynastiet

Ravenscars arvinger
2007. 523 s.

Elizabeth af Ravenscar
2008. 443 s.

I begyndelsen af 1900-tallet driver slægten Deravenel et gammelt,
globalt familiefirma. Mystiske dødsfald får fætrene Edward og
Neville til at indlede en undersøgelse mod den del af slægten, der i
60 år har styret firmaet med hård hånd.
Brøgger, Suzanne

Jadekatten
1997. 498 s.

Fem generationer af slægten Løvin har fulgt med samfundsudviklingen, med kvindernes drømme, håb og handlekraft som det
bærende. Alligevel har der ikke været overskud til at bevare første
generations styrke.
Butschkow, Julia

Apropos Opa
2009. 200 s.

2009. 378 s.

Clare Casey er chef ved hjerteklinikken ved St. Bridgets hospital
i Dublin. Omkring klinikken møder vi en masse kendte figurer fra
andre gode Binchy-historier. Det handler om kærlighed, loyalitet,
familier og fællesskab, men også om selvstændighed og livsvilje.

Selvbiografisk roman om en ung pige, hvis bedstefar var nazist og
deltog i 2. verdenskrig. Pigens far fortier det og flygter fra skylden
og skammen. Da bedstefaderen dør, kommer sandheden på
bordet, og langsomt begynder pigen at forstå familien og forlige sig
med sin far.

Blendstrup, Jens

Christensen, Lars Saabye

2004. 148 s.

2002. 722 s.

Gud taler ud

Familiens mandlige overhoved kaldes Gud. Gud bor i parcelhus
uden for Århus med sin kone og deres fire sønner. Den yngste søn
tegner et portræt af sin far på godt og ondt.
Blæsbjerg, Kim

Rådhusklatreren
2008. 385 s.

En slægtshistorie om tre generationer i det 20. århundrede fortalt
af William, der er født i 1970. Besættelsen, oliekrisen og Diego
Maradonas scoring med guds hånd spiller en vigtig rolle i Williams
historie.

Halvbroderen

Barnum er fortælleren, og især halvbroderen Fred har hans
opmærksomhed. Men også familiens historie i fire generationer indeholder livets og skæbnens hovedtemaer: savn og sammenhold,
løgn og længsel, kærlighed og kunst.
Dean, Rebecca

Blodets bånd
2008. 573 s.

Farverig familieroman om to kusiner, der gifter sig rigt og oplever
kærlighed, svigt og byrden af hemmeligheder.

Dische, Irene

Guldager, Kathrine Marie

2007. 276 s.

2008. 250 s.

Flugten til Amerika
Forfatterens spændende mormor fortæller denne tre-generationers
kvindehistorie. Fra udvandringen fra nazitidens Tyskland til Amerika og den svære tilpasning, hvor kvindernes personlige udvikling
er en spejling af tidens mønstre.
Elstad, Anne Karin

Folkene på Innhaug

En plads i historien

Peter Fischer, der under besættelsen likviderede en stikker, er det
tvære samlingspunkt i familien. Da han dør, falder sammenholdet,
men det giver også nye udviklingsmuligheder.
Haller, Bent

Den ottende bonde
2007. 271 s.

2008. 222 s.

På slægtsgården i Nordjylland ser den 90-årige Anton tilbage på en
tilværelse, hvor han har ladet sig dominere af sin manipulerende
og magtsyge mor.

2009. 264 s.

Holm, Benn Q.

2007. 269 s.

Magret
Et nyt rodfæste
Historisk slægtsroman fra 1800-tallets Norge med gårdmandsdatter Oline i centrum. Historien rummer store følelser som kærlighed,
skam, jalousi og had.
Foer, Jonathan Safran

Alt bliver oplyst
2009. 319 s.

Den ukrainske tolk Alex fortæller retrospektivt om amerikanske Jonathans rejse til Ukraine. Han vil finde Augustine, som hjalp hans
morfar under nazitiden. Med på turen er Alex’ farfar og familiehunden Sammy Davis Junior Junior. Sideløbende fortælles historien
om en familie i Trachimbrod.

Album
2002. 571 s.

Gennem tre middelklassefamilier følges udviklingen i Danmark fra
1970 frem til årtusindskiftet.
Hornby, Simonetta Agnello

Med syv segl
2009. 264 s.

Siciliansk familiedrama om den velhavende patriark Tito, der lever
et stille liv med kone, børn og børnebørn. Da barnebarnet Titino
beder om hjælp til at lave familiens stamtræ, viser det sig, at Titos
herkomst er et ømtåleligt emne.

Grønfeldt, Vibeke

Jensen, Carsten

2005. 364 s.

2006. 693 s.

Mindet

I min tid
2006. 348 s.

Indretningen
2008. 318 s.

Livet på landet i Danmark fra 1900-tallets begyndelse til efter 2.
verdenskrig, som det opleves af pigen Agate.

Vi, de druknede
En beretning om fire generationer af sømænd fra skipperbyen Marstal i det 19. århundrede, som satte livet på spil på verdenshavene
og om konsekvenserne for de efterladte.
Jensen, Richardt

Kongen og de andre
2009. 452 s.

Fortælling om forfatterens østjyske slægts historie fra stavnsbåndets ophævelse i 1788 til forfatterens fødsel i 1931 vævet sammen
med beretningen om det danske samfunds historiske, politiske og
tekniske udvikling i samme periode.

Jepsen, Erling

Laub, Ole Henrik

Kunsten at græde i kor

Alle himlens farver

2002. 213 s.

2003. 452 s.

En tragikomisk beretning om livet i en lille by i Sønderjylland i
1960’erne fortalt af den 11-årige søn til den lokale købmand, der
lider af ”nerver”, men er en glimrende taler ved begravelser. Da der
bliver for langt mellem begravelserne, hjælper drengen og hans
storesøster nogle på vej.

Fugle flyver hjem
2005. 502. s. (selvstændig fortsættelse)

Terkels historie begynder med 1900-tallet, og slægten følger århundredet. Der er kræmmere og kunstnere, store liv, små fremskridt
og kærlighed.

Johansson, Lars

Lennox, Judith

2006. 592 s.

2009. 479 s.

Krauus, Nicole

Lund, Karsten

Signe

I 1940’erne møder danske Signe Gondrup sit livs kærlighed. Han
er tysker og bliver i 1945 stemplet som krigsforbryder. Samme
skæbne venter Signe, da hun, gravid efter en voldtægt, vender
hjem til Danmark.

Kærlighedens historie
2005. 260 s.

En familiehistorie om den gamle jøde Leo Gursky og den unge
Alma, som ikke kender hinanden, men bindes sammen af bogen
Kærlighedens historie, som Leo skrev før 2. verdenskrig.
Kristín Marja Baldursdóttir

Karitas uden titel
2010. 456 s.

Karitas - kaos på lærred

Floden og havet
En fortælling om et klasseopdelt England. Den velhavende Richard
Finborough gifter sig i 1909 med den smukke, fattige og mystiske
Isabel. Sådan starter familiekrøniken, der handler om penge, magt,
kønsroller og kærlighed.

Den amerikanske sømand:
en Skagen-krønike
2007. 324 s.

En skibbruden amerikaner gør fiskerkonen Ane gravid. Derefter
forsvinder han sporløst. Hvad skete der, og hvor blev han af? 100
år senere forsøger oldebarnet at finde svaret.
Lund, Niels

Stålbandagen
2008. 343 s.

2008. 548 s.

Islandske Karitas kommer i 1920’erne på Kunstakademiet i København. Tilbage på Island gifter hun sig og får en flok børn, men hun
er stærk og gør sig fri.

Henrik står centralt i fortællingen om en familie og dens historie
på godt og ondt igennem 1900-tallet. Han er handicappet, spændt
fast i en stålbandage, dør 12 år gammel og er et symbol på alle
snærende bånd i slægten.

Kähler, Runa J.

Løn, Anne Marie

2007. 269 s.

1999. 364 s.

Mormors meriter
Gutte fra Sønderjylland er mor til Sally, Ingeborg og Sisse, præstekone og kunstnerisk begavet. Med hendes liv og død følger vi
slægt og venner gennem fire generationer, især hendes forhold til
Sally og Ingeborg.

Dværgenes dans
Med dværgen og organisten Tyge Willhof-Holm, 9. barn og yngste
søn af lensherren til Willhofsgave som fortæller og iagttager, berettes om slægten i fire generationer frem til 1921.

McCaig, Donald

Sabroe, Morten

Rhett Butlers fortælling

Du som er i himlen

2008. 574 s.

2007. 245 s.

I et parallelt forløb til Margaret Mitchell’s roman Borte med blæsten
gives en detaljeret beskrivelse af den mandlige hovedperson Rhett
Butlers liv før og efter mødet med Scarlett O’Hara.
Oksanen, Sofi

Renselse
2010. 359 s.

Den gamle estiske bondekone, Aliide, finder det unge traffickingoffer, Zara, livløs på sin gårdsplads. Forbindelserne mellem de to
kvinder afdækkes langsomt, og en tragisk familiehistorie tilbage fra
sovjettiden om at miste sin frihed og sin krop åbenbares.

På en reportagerejse for at skrive om Hillary Clinton bliver Morten
Sabroe trukket ind i en dramatisk historie om sin mor, som han
gennem mange år havde et opgør med, som han hadede og
elskede, foragtede og tilgav.
Skovgaard, Lone B.

Tiden hænger på træerne
2008. 330 s.

Magisk realistisk fortælling om Venusias liv, der begyndte i 1915 i
Italien og slutter i Danmark efter 2000. Et dramatisk liv med hænder, der falder af og vokser ud igen og farverige familiemedlemmer.

Ragde, Anne B.

Smærup Sørensen, Jens

2008. 298 s.

2007. 408 s.

Berlinerpoplerne
Eremitkrebsene
2008. 301 s.

Ligge i grønne enge
2009. 278 s.

Da tre brødre mødes ved moderens dødsleje, kommer der en del
sandheder frem, som sætter tingene i et nyt perspektiv og præger
resten af deres liv.
Ramsland, Morten

Hundehoved
2005. 381 s.

En roman om en norsk familie og deres turbulente liv gennem
det tyvende århundrede, hvor hovedpersonen Askild og hans
søn Flapøre er ledetråden i afdækningen af slægtens opture og
nedture.
Romer, Knud

Den som blinker er bange for døden
2006. 176 s.

Selvbiografisk roman om en opvækst i Nykøbing Falster i
1960’erne, som var præget af mobning og social isolation, fordi
moderen var tysker.

Mærkedage

Slægtsroman om de to førende familier i landsbyen Staun fortalt
gennem en konfirmation i 1934, et sølvbryllup i 1967 og en 60-års
fødselsdag i 2003.
Thomas, Rosie

Iris og Ruby
2009. 460 s.

I Cairo får 82-årige Ruby besøg af sit barnebarn fra England, som
er raget uklar med resten af familien. De åbner sig for hinanden, og
tragiske hændelser, som har præget tre generationer af familiens
kvinder, åbenbares.
Thomsen, Thorstein

Sne på hendes ansigt
2008. 391 s.

Historien om tre generationer af familien Kryles kvinder fortalt af
Michala, der er nødt til at løsrive sig fra barndommens snævre
missionsmiljø.
Willett, Marcia

Bridge House
2007. 222 s.

I et hus i en lille by i Cornwall bor Hester, som gemmer på hemmeligheder fra fortiden. Da den unge Jonah dukker op og stiller
spørgsmål, bliver Hester nødt til at lade fortiden tale.

DVD
Forsytesagaen - instrueret af John Galsworthy
2007. 5 dvd’er.

Vi følger tre generationer af familien Forsyte i 1900-tallets London. Scenen er sat til et storslået drama med intriger, kærlighed, svigt og bedrag.

Godfather - instrueret af Francis Ford Coppola
2010. (blu-ray) (dvd). 9 dvd’er.

En fortælling om familien Corleone fra Sicilien, der kæmper en brutal og blodig kamp mod rivaliserende mafiafamilier i New York. Spillet om magten
er i gang …

Krøniken - instrueret af Charlotte Sieling
2004-2006. 9 dvd’er + 1 bonusmateriale

Med personerne omkring radiofabrikken Bella som udgangspunkt gives et billede af Danmark fra 1940’erne til 1970’erne.

Matador - instrueret af Erik Balling
1978-1981. 24 dvd’er.

Iværksætteren Mads Andersen-Skjern åbner en tøjforretning i byen Korsbæk. Det huer ikke familien Varnæs og det øvrige borgerskab. En fortælling om to familiers liv fra 1929-1947.
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