
Demens 

 

Block, Stefan Merrill: En fortælling om at glemme 

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 

 

Egefjord, Lærke: Glemt 

Liva 2015, 222 sider 

Efter længere tids stress og ubehagelig opførsel får lægen Daniel konstateret Alzheimers, og hans 

kone Annemette må træde til og overtage føringen. Men hvornår må man acceptere nederlag mod en 

uhelbredelig sygdom? 

 

Enger, Cecilie: Mors gaver 

Jensen & Dalgaard 2016, 232 sider 

Gennem julegavelister fra de sidste tre årtier forsøger en voksen kvinde at forstå sig selv, 

familierelationerne og moderen der er ramt af Alzheimers sygdom. 

 

Genova, Lisa: Stadig Alice 

Cicero 2009, 318 sider 

Alice er professor ved Harvard og får som 50-årig konstateret Alzheimers sygdom. Vi følger, også 

fra Alice's synsvinkel, omverdenens reaktion og hendes egen angst og tiltagende mentale opløsning. 

Alice's sygdom får dog også familien til at samles i kærlighed om hende 

 

Healey, Emma: Elisabeth er forsvundet 

People’s Press 2011, 347 sider 

Elizabeth er forsvundet. Men det er kun hendes veninde Maud, der er ved at blive dement, der tager 

det alvorligt. Og hende er der ingen der tror på, da hun ikke kan huske noget. Men fortiden 

rumsterer og den husker hun meget detaljeret. Også det mysterie som alle andre tilsyneladende har 

glemt. 

 

Hede Madsen, Christian: Mørkeræd 

Det poetiske bureau 2016, 180 sider 

Da den unge frustrerede kunstner Samuel modtager en masse sedler fra hans demensramte mormor, 

åbner han op til sin egen og familiens historie, og han tvinges til at konfrontere virkeligheden 

 

Hesselholdt, Marianne: Skyggelys 

Anchete 2009, 192 sider 

Med udgangspunkt i moderens sygehistorie, reflekterer forfatteren gennem noveller over 

sygdommen demens. 

Indhold: En knækket grøntsag ; Kærlighed og mørke ; Hør så her! ; Hvem har set Einar? ; Anne får 

en oldefar ; Anne savner oldefar ; Min dreng ; Vrede ; Johannes 

 

 

 

 



Hooper, Emma: Etta og Russel og Otte og James 

Bazar 2015, 342 sider 

Etta er 83 og begyndt at glemme. Hun har et stort ønske om at se havet og beslutter at vandre de 

3000 km fra den lille canadiske prærieby, hvor hun har levet hele sit liv 

 

Karmark, Kim: En af dagene 

Byens Forlag 2017, 208 sider 

En gammel mand bliver en nat ringet op af sin elskerinde fra 50 år siden. Eller er det en drøm? 

Oplevelsen får ham til at reflektere over sit liv med passion og kærlighed, men også med tab, sorg 

og svigt  

 

Linturi Jenni: For fædrelandet 

Turbine 2014, 210 sider 

Aldrende Antti er hårdt ramt af demens. Som frivillig i den finske afdeling af Waffen-SS, oplevede 

han frygtelige ting på østfronten. Sygdommen gør at disse oplevelser igen dukker frem fra 

fortrængningens mørke, og for længst afdøde kammerater blander sig umærkeligt med den levende 

familie 

 

Michelsen, Solrun: På den anden side er marts 

Torgaard 2017, 145 sider 

Roman om et mor-datter forhold. Hovedpersonen er en kvinde i 50'erne. Hun er mor og har stadig 

selv sin mor, men hun er lige så stille er ved at miste hende til alderdom og død 

 

Montefiore, Santa: Mindernes længsel 

Turbulenz 2020, 398 sider 

Marigold er midt i 60'erne og har alt, hvad man kan ønske sig af livet. Hun bor sammen med hele 

sin familie og driver købmandsbutikken i en lille engelsk landsby. Men hun begynder at have svært 

ved at huske 

 

Mortier, Erwin: Stammet sangbog 

People'sPress 2019, 205 sider 

Da Erwin Mortiers mor begynder at glemme ord og opføre sig anderledes må familien indse der er 

noget galt. Hun får diagnosen alzheimers da hun er midt i 60'erne. Hendes søn begynder at beskrive 

den langsomme nedbrydning af hendes sind, og hvordan det påvirker hele familien 

 

Prowse, Amanda: En perfekt datter 

Flamingo 2016, 285 sider 

Jackies liv blev ikke som forventet, og imellem huslige gøremål og pasningen af sin demente mor, 

drømmer Jackie om det liv der kunne have været, og det liv hun ønsker for sin datter 

 

Rasmussen, Bo: Ildskæret fra en gammel lygte 

Ådalen 2019, 132 sider 

Torbens hustru Jytte har været død i et år, og han har nu fået konstateret Alzheimer. Med 

erindringsglimt og refleksion fortæller Torben om et langt, lykkeligt liv med Jytte og deres tre børn 

 

 

 

 



Rasmussen, John: Heksen og legebarnet 

Zalamanca 2011, 107 sider 

Karen og Svend, ægtepar og elskende, får vendt alt det velkendte på hovedet - Karen rammes af 

demens og hvad sker der med kærlighedens magi, når sygdom og snarlig død ubønhørligt banker 

på? 

 

Rimmer, Kelly: Mig uden dig 

Lindhardt 2016, 347 sider 

Lilah og Callum bor begge i Sydney. De er omkring 40 år og singler, da de forelsker sig i hinanden. 

Alt burde tegne lyst, men Lilah trækker sig igen og igen fra forholdet. Hun lider af en dødelig 

sygdom, som hun holder hemmelig for Callum. 

 

Thomas, Matthew: Vi er ikke os selv 

Lindhardt og Ringhof 2015, 676 sider 

Psykologisk og socialrealistisk roman. Den amerikanske kvinde Eileen kæmper livet igennem for at 

nå sine sociale ambitioner, på trods af livets barske realiteter som fattigdom, alkoholmisbrug, og 

sygdommen Alzheimers. Men ærgerrigheden har også sin pris 

 

Thorup Kirsten: Ingenmandsland 

Gyldendal 2003, 185 sider 

Den 94-årige Carl Sørensen er anbragt på plejehjem, hvor kombinationen af demens og fremmede 

omgivelser kaster et klaustrofobisk skær over hans situation og de erindringer der tumler gennem 

hans hoved. 

 

Vigan, Delphine de: De taknemmelige 

People'sPress 2019, 174 sider 

Den ældre kvinde Misjka mister gradvist evnen til at tale og må flytte på plejehjem. Hun har 

hverken mand eller børn, men har et varmt venskab med naboen Marie, og snart blomstrer et 

venskab imellem Misjka og talepædagogen Jérôme 

 

Wilkens Finn: Hjernesvindler 

Ordfatter 2017, 210 sider 

70-årige Tommy husker dårligere og dårlige, og langsomt forsvinder han for sig selv og 

omgivelserne, mens sygdommen demens tager over 

 

Zadorian, Michael: En sidste ferie 

HarperCollins Nordic 2017, 268 sider 

Livsbekræftende roman om et ældre ægtepars sidste ferietur i autocamper. Hun er uhelbredelig syg 

af cancer, og han er ramt af Alzheimers. Det er en ferietur, hvor ægteparret kæder fortid og nutid 

sammen med refleksioner og gamle lysbilleder 
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