
Bryllup og begravelser 
Jens M. Johansen (2013) 
 

Foreldrene skilte seg da Jens bare var tre år 
gammel. Begge giftet seg på nytt, og fikk 
nye barn i hvert sitt land, og det som bare 
har vært hans, minnet om den lille familien 
på tre, har hele tiden vært noe lite, men 
samtidig helt sentralt. Senere, med farens 
død og morens sviktende hukommelse, er 
denne historien plutselig på vei til å bli bor-
te. 

En roman om å være sønn, far, ektemann, 
barnebarn, bror og venn. Den handler om 
ønsket om å bli tatt vare på og om øyeblikket du forstår at det er 
din tur til å ta vare på de andre. (Roman) 

En moderne familie 
Helga Flatland (2017) 
 
Etter førti års ekteskap bestemmer Torill 
og Sverre seg for å skilles. De er sytti år, 
nylig pensjonert - og føler seg ferdige med 
familieprosjektet. Det gjør ikke deres tre 
voksne barn: Liv, Ellen og Håkon. For 
dem er familien fremdeles et viktig om-
dreiningspunkt, og opphavet til deres eg-
ne verdier, valg og ambisjoner. Når foreld-
rene skiller seg, rokker det ved grunnlaget 
for hver og en av søsknene - men også ved 
den balansen og dynamikken som finnes i 
familien. (Roman) 

SKILSMISSE 



Skilsmisseboken  
Sanna Sarromaa (2019) 
 

Sarromaa har intervjuet skilte menn og kvin-
ner, jurister og psykologer – og skriver med 
humor og innsikt om hvordan man kan 
stable livet sitt på beina igjen og komme seg 
videre etter en skilsmisse.  Sarromaa ble selv 
ufrivillig skilt og kastet inn i alt det en skils-
misse innebærer. Den brutale virkeligheten 
slo inn ikke bare økonomisk, det emosjonel-
le var nok det som tok lengst tid å repare-
re.  (Fagbok) 

 

 

Jeg forbanner tidens elv 
Per Petterson (2008) 
 
Året er 1989, verden snur, muren faller; i løpet 
av noen intense høstdager følger vi Arvid Jan-
sen, 37 år. Han skal skilles. Mora hans har fått 
en kreftdiagnose og reiser til Danmark med 
den gamle ferga Holger Danske. Hun har noe 
ugjort der. Arvid følger etter henne. 

Begynnelsen av 70-tallet: Arvid er industriar-

beider. En morgen ser han den unge jenta i 

den blå frakken på en t-banestasjon. De mø-

tes og de møtes igjen; det er bare du og jeg, 

sier de til hverandre, bare du og jeg. Og så går 

tida. (Roman) 

Vær snill med dyrene 
Monica Isakstuen (2016) 
 

En liten familie på tre er i oppløsning. 
De klarte det ikke. Karen klarte det 
ikke. Koret av stemmer melder seg, fra 
venninner til familieterapeuter, med 
ord som skal hjelpe: Delt bosted. 
Mekling. Fordeling. Tilknytning. For-
utsigbar adferd. En rå, akutt og oppri-
vende roman om å befinne seg i ruine-
ne av et ekteskap sammen med den 
man bryr seg om aller mest -            
annenhver uke. (Roman) 

Den rettferdige 
Helene Uri (2009) 
 
Karsten og Marianne er to vanlige men-
nesker som forelsker seg, gifter seg, får 
barn ... og så er Karsten utro. For Mari-
anne endrer dette alt. Hvordan skal hun 
kunne stole på denne mannen igjen? I 
sinne og bitterhet over sviket begynner 
hun å mistenke Karsten for mer enn 
utroskap. Kan han også ha gjort noe 
mot døtrene? (Roman) 


