
 

 Demens i litteraturen 

 STEFAN MERRILL BLOCK: EN FORTÆLLING OM AT GLEMME 

Emne: slægt, slægtsforskning, familiehistorie, Alzheimers sygdom, demens

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 ginfla-
sken 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.

 LOTTE KIRKEBY HANSEN: DE NÆRMESTE 

Emne: døden, demens, familien. Selvmord, søskende, forældre, Danmark

Eva, Anna og Christian skal tømme deres barndomshjem efter faderens 
død og moderens selvmord. De tre søskende sørger forskelligt og gamle 
hemmeligheder og sårede følelser ændrer deres opfattelse af fortiden, 
dem selv og hinanden.

 PIA TAFDRUP: TARKOVSKIJS HESTE : DIGTE

Emne: alderdom, demens, far-datter forholdet

Digte som kærligt og vemodigt skildrer forfatterens far, som i sin høje alder 
langsomt blev borte i demens.

FREDRIK BACKMAN: OG HVER MORGEN BLIVER VEJEN HJEM LÆNGERE 
OG LÆNGERE   

Emne: kærlighed, sorg, alderdom, demens, bedsteforældre, forældre, 
børn, børnebørn

Farfar og Noah har altid snakket om alt mellem himmel og jord. Men farfar 
nærmer sig livets afslutning og bliver mere og mere glemsom. Til sidst må 
Noah, og Noahs far Ted, sige farvel til farfar.
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 A. SILVESTRI: AL KØDETS GANG

Emne: fortiden, gys, horror, overnaturlige fænomener, demens 

Søren har ikke skænket moderen mange tanker før han en dag modtager et 
brev, der beder ham om at komme hjem. Søren er mildest talt vrangvillig, 
men der er penge på spil og hvor kompliceret kan det være at passe en 
affældig, senil dame?
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 KIM KARMARK: EN AF DAGENE   
 
Emne: ældre, erindring, demens, kærlighed, ægteskab, tab, sorg, svigt

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.

 BENTE BRATLUND: DU LÆRTE MIG KÆRLIGHED 

Emne: Alzheimers sygdom, demens, mor-datter forholdet, familien

Lille roman om en datters kærlige relation til sin demensramte mor

 SÓLRÚN MICHELSEN: PÅ DEN ANDEN SIDE ER MARTS

 Emne: familien, sorg, mor-datter forholdet, alderdom, demens

 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 ved at miste 
hende til alderdom og død

 MICHAEL ZADOORIAN: EN SIDSTE FERIE 

Emne: ægteskab, alderdom, Alzheimers sygdom, demens, kræft, USA

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.

 MARIANNE HESSELHOLT: SKYGGELYS 

Emne: Alzheimers sygdom, demens 

Noveller. Med udgangspunkt i moderens sygehistorie, reflekterer forfatte-
ren over sygdommen demens.

 LISA GENOVA: STADIG ALICE   

Emne: kvinder, Alzheimers sygdom, familien, demens

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.

 HANNE-VIBEKE HOLST: DRONNINGEOFRET 

Emne: Danmark, politik, magt, kvinder, demens, racisme, terrorisme

I kapløb med en snigende demens og racistiske terrortrusler kæmper den 
socialdemokratiske formand Elizabeth Meyer for at bringe partiet tilbage til 
regeringsmagten og køre kronprinsessen Charlotte Damgaard i stilling.

 KIRSTEN THORUP: INGENMANDSLAND 

Emne: gamle, demens, plejehjem, alderdom, Danmark

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.

 RIIKKA PULKKINEN: GRÆNSEN 

 Emne: Finland, familien, relationer, forelskelse, kærlighed, 
 Alzheimers sygdom, demens, dødshjælp, sorg

 53-årige Anja sørger, fordi hendes mand har Alzheimer og vil have hendes  
hjælp til at dø, mens hendes 16-årige niece Mari er forelsket i sin lærer 
Julian, hvis lille datter Anni ser det hele fra børnehøjde.

 MATTHEW THOMAS: VI ER IKKE OS SELV  
 
Emne: kvinder, ægteskab. Mor-barn forholdet, ambitioner, Alzheimers syg-
dom, familien, demens, USA, socialrealistisk

 Den amerikanske kvinde Eileen kæmper livet igennem for at nå sine sociale 
ambitioner, på trods af livets barske realiteter som fattigdom, alkoholmis-
brug, og sygdommen Alzheimers. Men ærgerrigheden har også sin pris.


