
Biografier om demens 
  
99.4 Bredsdorff, Thomas 
Bredsdorff, Thomas: Tøsne og forsythia 
Gyldendal 2017, 231 sider 
Thomas Bredsdorff (f. 1937) beretter om sit og ægtefællen Lenes liv, efter hun i 2012 fik konstateret 
Alzheimers sygdom  
  
99.4 Degnæs, Berit 
Degnæs, Berit: Året med tusind dage 
Aschehoug 2006, 174 sider 
Forfatteren fortæller om sit og sin mands liv efter at han blev ramt af Alzheimers sygdom  
  
99.4 Geiger, August 
Geiger, Arno: Den gamle konge i eksil 
Klim 2014, 194 sider 
Da den østrigske forfatter Arno Geigers (f. 1968) far, August Geiger (1926-2014) begynder at udvise tegn på 
Alzheimers sygdom, forstår han bedre faderens til tider lidt sære personlighed. Han vælger at bruge mere 
tid med faderen og lære ham bedre at kende inden det er for sent  
  
99.4 Ghorbani, Henriette 
Ghorbani, Henriette: Når mor har demens 
Frydenlund 2017, 144 sider 
Henriette Ghorbani (f. 1968) fortæller om sit liv, der er præget af at hun i en årrække var pårørende til en 
dement. Hendes mor fik demensdiagnosen som 59-årig i 2003 og døde i 2016. I bogen følger vi hele 
sygdomsforløbet i det der kaldes de pårørendes sygdom  
  
99.4 Jensen, Aggi 
Jensen, Aggi: Plejehjem? : - aldrig i livet, og dog! 
Underskoven 2018,  129 sider 
Forfatteren (f. 1929) beretter om tiden lige inden hun mister sin mand Kai, som bliver ramt af demens. Hun 
flytter ind på plejehjemmet Trongården og får det bedste ud af livet, som byder på udflugter, bankospil, 
musik, venindehygge og sågar kronprinsen til Royal Run. Det er dog ikke altid let at være institutionaliseret  
  
99.4 Ingberg, Agneta 
Når hukommelsen svigter finder livet ny vej 
Unitas 2007, 104 sider 
Beretning om Alzheimers sygdom udfra den sygdomsramtes perspektiv med dennes følelser og tanker om 
sygdomsforløbet 
  
99.4 Knudsen, Rita 
Knudsen, Rita: Da Aage forsvandt 
Turbine 2017, 176 sider 
Rita og Aage møder hinanden i en moden alder, og det er kærlighed ved første blik. De får dog ikke mange 
år sammen, før Aage rammes af Alzheimers, kun 56 år gammel. En beskrivelse af forløbet med en 
demensramt, men også en fortælling om kærlighed, og hvordan man er parat til at sætte sig selv til side for 
den man elsker  
  
 



99.4 Linder, Erik Hjalmar 
Isaksson, Ulla: Bogen om E 
Hans Reitzel  2001, 234 sider 
Ulla Isaksson (f. 1916) beskriver den vrede, fortvivlelse og magtesløshed der greb hende som ægtefælle til 
Erik Hjalmar Linder (1906-1994), der i sine sidste leveår blev dement 
  
994. Lindhardt, Frederik 
Lindhardt, Frederik: Lidt af far 
People'sPress 2017, 213 sider 
Frederik Lindhardt fortæller om de sidste år sammen med sin far, den tidligere biskop, Jan Lindhardt, der i 
2012 fik konstateret Alzheimers 
  
99.4 Mitchell, Wendy 
Mitchell, Wendy: En jeg kendte engang 
Olga 2018, 286 sider 
Wendy Mitchell fortæller om sit liv. Som 58-årig får hun demens, og skal til at vænne sig til et helt nyt liv. Hun 
kan ikke længere gøre helt almindelige dagligdags ting. Samtidig insisterer hun på ikke at få sit liv ødelagt 
af diagnosen  
  
99.4 Pedersen, Doris 
Kjøgx, Ina: Drengen, der blev væk 
Gyldendal 2018,  425 sider 
Journalist og antropolog Ina Kjøgx Pedersen (f. 1958) følger i denne bog sin mor Doris' (f. 1933) 
demenssygdom. Bogen bygger på en logbog, som hun begynder at føre i efteråret 2013  
  
99.4 Zubari, Karen 
Zubari, Karen: Ved mor godt, jeg er dement? 
Mellemgaard 2017, 92 sider 
 Karen Zubari (f. 1953) fortæller om sit og sin søsters liv, efter at søsteren som 58-årig bliver ramt af 
Alzheimers sygdom  
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