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61.643 Schreiber, Flora Rheta: Sybil  
Borgen ; [Ballerup] : [i samarbejde med Nyt Dansk Lit-

teraturselskab], cop. 1985. - 258 sider  

Beskrivelse af en psykiaters kamp for at helbrede en ung 

personlighedsspaltet kvinde, hvis indviklede personlig-

hed optræder i 16 varianter. 
 

 

 

99.4 Lauveng, Arnhild Lauveng, Arnhild: I 

morgen var jeg altid en løve  
Akademisk, 2008. - 155 sider  

I ti år var forfatteren Arnhild Lauveng (f. 1972) indlagt 

som skizofren på psykiatriske afdelinger. Hun var psy-

kotisk og selvdestruktiv. I dag arbejder hun som psyko-

log uddannet ved Universitetet i Oslo. Arnhild Lauveng 

overvandt skizofrenien og kan i dag udtale sig som både 

fagperson og tidligere patient. 

 

99.4 Munch, Edvard: Edvard Munch : angst  
Aros, 2012. - 224 sider 

Om den norske maler Edvard Munchs liv og kunst med 

temaet angst som ledemotiv. 
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Bengtsson, Jonas T.: Aminas breve  

People's Press, 2005. - 263 sider   

Efter fire års indlæggelse kommer den skizofrent parano-

ide Janus ud med det formål at finde ud af, hvorfor hans 

tyrkiske veninde Amina ikke længere skriver til ham.  

 

 

 

 

Einar Már Guðmundsson: Universets engle 
Vindrose, 1995. - 221 sider   
Psykologisk skildring af en skizofren ung mands ensom-

me tilværelse, hans lammende familietraumer, de få mø-

der med lykken og hele hans oplevelse af virkeligheden 

som splintret og vanvittig. 

 

 

 

Grimsrud, Beate: En dåre fri 
Gyldendal, 2011. - 483 sider   

Espen, Erik og Emil er en del af Elis liv. Det er stemmer, 

der følger hende overalt. Nye kommer til. Terapeuten 

Jonatan forsøger at hjælpe Elin med at leve livet og 

håndtere stemmerne. 

 

 

 

Kesey, Ken: Gøgereden 

Borgen, 1998. - 305 sider 

Et amerikansk sindssygehospital, hvor oversygeplejer-

sken totalt dominerer alt, bliver et billede på verden 

udenfor med magtkampe og intriger. 
 

 

 

 

Marstrand-Jørgensen, Anne Lise: Ingen  
Gyldendal, 2008. - 163 sider 

Elisabeth er psykisk skrøbelig og lever i et nogenlunde 

lykkeligt parforhold, men kan alligevel ikke frigøre sig 

fra den mand, hun 15 år tidligere blev skilt fra. 

 

 

 

 

Neergaard, Dorthe de: Eventuelle pårørende 

Gyldendal, 2008. - 176 sider   

Helle er hjemmehjælper i København og har haft en 

svær barndom med sin mor og søster. Langsomt afsløres 

en del af fortiden og forklaringen på, hvorfor Helle 

"stjæler" klienternes fortid, og hvorfor hun samler på 

døde fugle. 

 

 

Plath, Sylvia: Glasklokken 

Gyldendal, 1975. - 237 sider   

Beretning i jegform om en ung piges dybe depressioner 

og psykiske sammenbrud. 

 

 

 

 

 

Skram, Amalie: Professor Hieronimus; På 

Sct. Jørgen 

Gyldendal, 1984. - 179, 140 sider 

Delvis selvbiografisk roman, som rummer et skarpt op-

gør med dansk sindssygepleje, som den praktiseredes på 

Kommunehospitalets sjette afdeling i København og på 

Sct. Hans, hospital for sindssyge ved Roskilde, sidst i 

1800-tallet. 

 


