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12 Bøger
Om Sorg



 
Sorg kan være en meget diffus 
størrelse, som er svær at snakke 
om, men som vi alle på et eller 
andet tidspunkt stifter 
bekendtskab med i vores liv. 

Vi har samlet 12 bøger om sorg 
for både store små. 

Bøger der kan give stof til 
eftertanke og bøger som måske 
kan være med at til at tage den 
svære samtale.



Himlen ved mine fødder
af Jandy Nelson:  

17-årige Lennie sørger over tabet af sin storesø-
ster. Samtidig har hun både følelser for søste-
rens kæreste Toby og musiktalentet Joe. Da 
Lennie følger sit hjerte, føles alting bedre, men 
også sværere.

99.4
Wild
af Cheryl Strayed:

En selvbiografisk beretning om den unge kvinde 
(f. 1968), der beslutter sig for en 100 dages 
vandretur på den 1800 km lange Stillehavsrute 
efter at hun nåede bunden pga. morens død, 
skilsmisse, misbrug m.m. En udviklingsrejse 
med beskrivelser af naturen samt møder med 
mennesker.



99.4
Vi ses i morgen
af Eva Jørgensen:
Journalisten Eva Jørgensens (f. 1963) person-
lige beretning om at være pårørende til sin 
kæreste, der bliver ramt af sygdommen ALS, 
amyotrofisk lateral sklerose. Om at miste 
den man elsker, uden at miste sig selv, om 
kaos og kærlighed og rollen som nybagt mor.

Der bor hollywoodstjerner på 
vejen
af Maria Gerhardt: 

Maria er dj, succesfuld og forelsket i Rosa. 
Efter 15 år får hun hende, men samtidig 
opdager Maria at hun har kræft.



99.4
Jeg går i min fars støvler
af Julie Top Nørgaard: 
 
Forfatteren (f. 1974) skildrer i dagbogsform 
forløbet fra da hendes far blev erklæret uhel-
bredeligt kræftsyg og gradvist fik det værre, 
til han døde godt to år senere.

61.01
At være dødelig
af Atul Gawande: 
 
På baggrund af patienthistorier og erfaringer 
fra egen familie debatterer kirurgen terminale 
patienters livskvalitet, og om den er i højsæ-
det set i lyset af lægernes medicinske priorite-
ringer.



13.17
Min usynlige søn
af Esben Kjær: 
Personlig fortælling om at genfinde menin-
gen med livet efter sin 7-årige søns død af 
kræft, og om at leve med sorgen resten af 
livet. Ifølge forfatteren er sorgen en transfor-
merende kraft, som følger én resten af livet, 
og som samfundet bør give meget mere 
plads.

Ellens ark
af Rebecca Bach-Lauritsen: 
 
Ellen mister sin lillebror, der dør ved en 
ulykke. Familien er hårdt ramt af sorgen. Vi 
følger Ellens tanker og følelser, indtil hun til 
slut opnår en slags erkendelse.



” Hendes død er over mig, jeg kan mærke den, 
og alle kan se den lige så tydeligt, som hvis 
jeg havde en stor, sort kappe slynget om mig 
en dejlig forårsdag 
   -Himlen ved mine fødder, Jandy Nelson



 
Lægen afleverer beskeden og forlader så 
lokalet, videre som en anden stjerne, som en 
hoven elsker.
   – Der bor hollywoodstjerner på vejen, Maria Gerhardt

”

”



13.17
Sig farvel  - hvad præster ved 
om sorg
af Julia Lahme: 

Med udgangspunkt i tabet af sin mor, har 
forfatteren samtaler med 6 præster om 
døden, sorgen og livet efter døden.

Brødrene Løvehjerte
af Astrid Lindgren: 

Drama. Et eventyr om hvordan brødrene Jo-
nathan og Karl efter deres død i landet Nan-
gijala må kæmpe mod en tyrannisk hersker 
og en grusom drage for at give Nangijala 
retfærdighed og gode tider tilbage.

”



61.01
Snak på livet løs: inspiration til 
samtaler om livet før døden
af Stine Buje: 
 
Inspirationsbog til pårørende til en døende. Der 
gives forskellige bud på hvordan man kan gribe 
den sidste tid an og derved få gode oplevelser 
og/eller gode samtaler, som kan hjælpe både 
den pårørende og den døende. Med eksempler 
fra pårørendes historie.

13.17
Sorgbogen
af Maria Farm: 

Om hvad der sker, når et familiemedlem 
eller en ven dør. Om de svære følelser, om 
magtesløsheden og om sorgens faser: chok, 
reaktion, bearbejdning og nyorientering, og 
med vejledning i, hvordan man kan håndtere 
sin situation og omverdenens reaktioner.



Ethvert menneskes sorg er unik, 
fordi den person, man har mistet, 
var helt unik 
 -– Sorgbogen, Maria Farm

”
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