
Føl dig forstået. Slip af med følelsen af ensom-
hed. Læs bøgerne og opdag, at du ikke er 

forkert. Der er mange måder at reagere på.

Har du mistet en 
du elsker?



Bøger om sorg, sygdom og ensomhed

De anbefalede bøger har til fælles, at de handler om personer, som 
har sygdom og død tæt inde på livet. Hvis du læser bøgerne, kan du 
være heldig at føle dig forstået. Måske opdager du, at andre har det 
anderledes end dig. Der er mange måder at reagere på, når man har 
mistet en, man elsker. Nogle føler sig ensomme. Andre bliver vrede el-
ler triste. Det kan også være, at de intet mærker. Ingen af reaktionerne 
er forkerte. Det og meget andet vil bøgerne hjælpe dig med at forstå.
Bøgerne kan læses af alle, men er ekstra relevante for nogle, der har 
mistet. 

Indhold
Her i folderen finder du forslag til litteratur til målgruppen:
8 - 17 år

Aldersinddelingen er vejledende. Mange af bøgerne vil også være inte-
ressante og relevante for voksne at læse. 



Du er ikke alene

Af Kenneth Bøgh Andersen, Kirsten Sonne Harild, Ida-Marie Rendtorff 
og Merlin P. Mann
I Du er ikke alene kan du læse fire noveller, som handler om at miste. 
I ”Den sidste tryllekunst” møder vi Gustav, der har en farfar, som er 
syg. Gustavs farfar er en kendt tryllekunstner. I ”Søster Sol” fortæller 
Sara os, hvor skægt hun har det sammen med sin lillesøster Siri. De 
elsker at lege i et fyrtårn ude ved vandet. Men Siri er syg. Hun ender 
med at dø, og Sara bliver alene. Du kan også læse novellerne ”Lige nu 
er allerede i morgen” og ”Skiftningen” i Du er ikke alene. 
 Bogen er for dig, som gerne vil læse korte tekster om at miste. 
Fra 8 år   

© Kroghs forlag og Henrik Bjerregrav © Jan Solheim og Børn, Unge & Sorg



Spøgelsestoget

Af Morten Dürr
Spøgelsestoget handler om Thor, som har mistet sin farmor. Han sav-
ner hende rigtig meget. Hans far lader ham stige på spøgelsestoget. På 
spøgelsestoget kan de levende besøge de døde. Thor er sammen med 
sin farmor. Han er glad for at se hende igen. Hun har røde kinder. Det 
havde hun ikke, da hun var syg. Han kan se, at hun har det godt nu. 
Derfor hjælper det Thor at besøge sin farmor. 
 Hvis du vil læse en historie, som handler om, hvor de døde måske 
kommer hen, er bogen noget for dig.
Fra 9 år.

          © Mårdøn Smet og Forlaget Carlsen



Brødrene Løvehjerte 

Af Astrid Lindgren
Brødrene Løvehjerte er et eventyr, som handler om brødrene Karl og 
Jonathan. De dør som børn og kommer til landet Nangijala, som er et 
drømmeland. Her får de nogle af de styrker, som de tidligere kun har 
drømt om. Drengene deltager begge i kampen mod en brutal hersker 
og en drage. Formålet er at gøre Nangijala til et fredeligt land. 
 Bogen er for alle, som gerne vil læse om kampen mellem det gode 
og det onde.
Fra 10 år 
Brødrene Løvehjerte findes også som film og kan lånes på filmstriben.dk  

         © Ilon Wikland og Gyldendal© Lucy Kim & Alison Impey og Alvilda



Drengen der gik baglæns

Af Bo Hansen og Thomas Vinterberg
Drengen der gik baglæns handler om Andreas. Han lider af tvangs-
tanker og tvangshandlinger. En dag dør hans storebror Mikkel i en 
trafikulykke. Dødsfaldet får Andreas til at lave nye tvangshandlinger. 
Han begynder at gå baglæns og håber, at han kan få tiden til at gå 
baglæns. Han vil gerne spole tiden tilbage til, da Mikkel levede. Hvis det 
lykkes, kan han være sammen med sin storebror igen. 
 Romanen har tvangstanker, tvangshandlinger og døden som tema. 
Hvis du vil læse om disse emner, er den noget for dig. 
Fra 10 år
Drengen der gik baglæns findes også som film og kan ses på filmcentralen.dk 

– Find den under For alle

© Lilian Brøgger og Carlsen



Monster

Af Patrick Ness
Monster handler om Conor på 13 år. Conors far er flyttet væk. Faren 
har fået en ny kone, så Conor bor alene med sin mor. Moren er syg 
af kræft. Hver nat plages Conor af rædsomme mareridt, som gør ham 
meget angst. Da et monster opsøger ham efter midnat, bliver han ikke 
bange. Intet er værre end mareridtene. Monsteret hjælper Conor med 
at se sin frygt i øjnene – frygten for at moren dør. 
 Bogen er for dig, der vil læse en eventyragtig roman, som har et 
realistisk tema om at miste.  
Fra 10 år

    © Jim Kay & Gyldendal© Alette Berthelsen & Gyldendal



Lukas i sneen

Af Koos Meinderts
Lukas i sneen handler om drengen Lukas og hans familie. Historien 
foregår på årets sidste dag, hvor Lukas tænker på sin far, som er død. 
Vi hører, hvordan hans far blev syg. Lukas savner sin far meget. Den 
første jul er Lukas vred og ked af det, fordi hans far ikke er der. Bogen 
handler også om venskab. 
 Romanen er for dig, som har mistet en mor eller far, eller som ken-
der en, der har.
Selvlæsning fra 11 år – højtlæsning fra 8 år 

© Anette Fienieg & Turbine



Superstakkel!

Af Gideon Samson
Superstakkel! handler om pigen Belle på 12 år, som ligger i en hospitals-
seng på sygehuset. Historien er fortalt i jeg-form af Belle. Hun er træt 
af, at alle har ondt af hende. Hun vil ikke behandles som en stakkel, 
selvom hun er syg. Hun er også irriteret over, at hendes forældre ikke 
vil besøge hende samtidig. De er skilt. Selvom Belle er syg, laver hun 
teenageoprør. Superstakkel! er en barsk historie, som er fortalt med 
humor. 
 Romanen er for alle, som vil læse en historie om, hvordan det kan 
føles at være syg, når man er 12 år.
Fra 11 år

© Alette Bertelsen & Høst & Søn © Turbine



Død og citronmåne

Af Mette Vedsø
Død og citronmåne handler om 13-årige Matti. Mattis far døde i en 
trafikulykke. Historien begynder 174 dage efter farens dødsfald. Matti 
har mistet lysten til at lave det, han tidligere elskede. Han spiller ikke 
fodbold, for det får ham til at tænke på sin far. Samtidig er han bange 
for, at hans mor og lillesøster er ved at glemme faren. De griner. Moren 
fortæller ikke historier om faren længere. 
 Romanen er en realistisk fortælling. Den viser, hvordan man kan 
have det, når ens far er død.  
Let at læse: Fra 12 år

© Alette Bertelsen & Høst & Søn



Hvid som sne

Af Tine Bryld 
Hvid som sne handler om 18-årige Maria, der mister sin mor. Moren kø-
rer galt og dør. Maria bliver meget ked af det og trist. Hun synes ikke, 
at livet er værd at leve. Efter flere selvmordsforsøg bliver hun indlagt 
på den lukkede afdeling. Udskrivelsen fra afdelingen bliver begyndel-
sen på et nyt liv. Som læser tror man på, at der venter Maria en bedre 
fremtid.   
 Hvis du kan lide at læse en meget rørende bog, er Hvid som sne 
noget for dig. 
Fra 13 år

© Lise-Lotte Holmbäck og Gyldendal© Alette Bertelsen & Høst & Søn



Ud med Knud

Af Jesper Wung-Sung
Ud med Knud handler om drengen William, som får kræft. William kal-
der sin kræft for Knud. Knud er en uønsket del af ham selv. Han kæm-
per for at få Knud til at forlade sin krop. Knud er Willams bedste ven 
og samtidig værste fjende. Han taler med Knud, som om Knud er en 
levende dreng. Midt i kampen mod kræften savner William skolen og 
sine venner. 
 Læs bogen, hvis du vil vide, hvordan man kan have det, når man er 
syg af kræft.
Fra 13 år

© Alette Bertelsen & Høst & Søn



Mig og Earl og den døende pige

Af Jesse Andrews
Mig og Earl og den døende pige er fortalt af 17-årige Greg Gaines. Han 
er i gang med sit sidste år på high school. Ofte kommer han ud for 
komiske situationer. Han gemmer sig bag sin sorte humor, fordi han 
mangler selvtillid. Humoren hjælper ham, da han forsøger at opmuntre 
sin veninde Rachel, som får leukæmi.  
 Romanen er for dig, som gerne vil læse en alvorlig bog, der samtidig 
er sjov. 
Fra 14 år 
Romanen er filmatiseret. Den har titlen: Me and Earl and the dying girl (2015)

© People’s Press© Anette Fienieg & Turbine



Dig og mig ved daggry

Af Glenn Ringtved og Sanne Munk Jensen
Dig og mig ved daggry handler om Louise på 17 år og Liam på 19 år, der 
har begået selvmord. Lænket sammen med håndjern hoppede de ud 
fra Limfjordsbroen. Romanen er anderledes fortalt, da den fortælles 
af afdøde Louise. Louise lader os forstå, hvorfor de har valgt at hoppe 
i Limfjorden. Vi hører om et liv, hvor sex, stoffer og gæld gradvis har 
overtaget deres liv. Miljøet er råt. Louise fortæller os også, hvordan 
forældrene forsøger at klare sig igennem tabet af deres datter. Vi erfa-
rer, at faren forsøger at opklare, hvorfor hans datter har taget sit eget 
liv.
 Romanen er for dig, der vil læse en barsk roman om et råt miljø 
med selvmord og stoffer.
Fra 15 år

© Alette Berthelsen & Gyldendal



En flænge i himlen

Af John Green
En flænge i himlen handler om Hazel Grace, som er dødssyg af kræft. 
Hun ved, at hun ender med at dø. Derfor lover hun sig selv, at hun 
ikke vil have en kæreste. Men det ændrer sig, da hun møder Augustus i 
selvhjælpsgruppen for kræftramte. De bliver forelskede. Sammen tager 
de på en rejse til Holland. Her møder de forfatteren, som har skrevet 
Hazels yndlingsbog: En fyrstelig lidelse. 
 Hvis du vil læse om emner som død, sygdom og forelskelse fortalt 
på en humoristisk måde, er bogen noget for dig.
Fra 15 år
En flænge i himlen findes også som film og kan lånes som dvd. 

© Lilian Brøgger og Carlsen © Twentieth Century Fox Film Corporation & Politikens Forlag



Som stjerner på himlen

Af Jennifer Niven
Som stjerner på himlen handler om 17-årige Violet. Hendes storesøs-
ter har mistet livet i en trafikulykke. Violet savner sin søster og har 
ikke lyst til at leve videre. En dag går hun op i skolens klokketårn med 
planer om at ville springe ud. Her møder hun unge Finch, som også er 
deprimeret. Et venskab mellem dem blomstrer op. 
 Læs bogen, hvis du vil læse om sorg, selvmordstanker og venskab - 
krydret med humor. 
Fra 15 år

© Lucy Kim & Alison Impey og Alvilda



Når mor eller far dør 
- om at være barn og miste forældre

Af Peter Olesen
I Når mor eller far dør kan du læse 25 selvstændige og personlige for-
tællinger. De er skrevet af personer, som har mistet en mor eller far. Vi 
hører, hvor svært det kan være at have en syg mor eller far. Nogle føler 
skyld. Andre har haft et stort ansvar alt for tidligt. Personerne har til 
fælles, at dødsfaldet har haft indflydelse på deres liv.
 Bogen er for dig, der vil læse fortællinger om at miste en mor eller 
far.
Fra 13 år

          © Mårdøn Smet og Forlaget Carlsen © Kirsten Klein og Frydenlund



Min søster døde – min bror døde
- 25 børn og voksne skriver om at miste en søster eller bror

Af Anneli Sejer Iversen og Peter Olesen
Fortællingerne i Min søster døde – min bror døde er fortalt af 25 børn 
og voksne, som alle har mistet en bror eller en søster. Personerne for-
tæller, hvordan de reagerede, da deres søster eller bror døde. Vi hører 
også, hvordan deres søster eller bror døde. 
 Bogen er for dig, der vil læse fortællinger om at miste en bror eller 
søster.
Fra 13 år

© Kroghs forlag og Henrik Bjerregrav



• Hvert år ændrer livet sig for cirka 47.000 børn og unge, fordi deres 
bror eller søster bliver alvorligt syg.

• Cirka 82.000 børn og unge får hvert år forandret deres hverdag, 
fordi deres mor eller far bliver alvorligt syg.  

• Cirka 6000 børn og unge mister hvert år en far eller mor.
• Lidt under 1000 børn og unge mister hvert år en søster eller bror. 
 Kilde: Børn, Unge & Sorg

Folderen er udarbejdet af Lisbeth Gade Mikkelsen på Koldingbibliotekerne i 
forbindelse med temaugerne i 2016: Døden - den sidste udflugt.



Børn, Unge & Sorg tilbyder gratis samtale- 
terapi til børn og unge, der har en syg forælder, 
bror eller søster. Børn og unge, som har mistet 

en forælder, bror eller søster, kan også modtage 
terapi hos dem.

 
Læs mere på www.bornungesorg.dk


