
L
Æ

S
E

G
R

U
P

P
E

M
A

T
E

R
IA

L
E



ISBN: 9788740670424 
Til min far

Af Niels Erling
Vejl. pris 249,95

Udkommer: 29. april 2021
268 sider

Format: 140x215 mm,  
softcover med flapper

TIL MIN FAR af Niels Erling LÆSEGRUPPEMATERIALE

Niels Erling er sceneinstruktør, født i 1988 i Gentofte.  
Uddannet Master of Fine Arts in Theatre fra Teaterhögskolan i 
Malmö 2018. Kunstnerisk leder af AKT1 – Danmarks Lydteater 
siden 2013 samt kunstnerisk leder af Teater Momentum vol. 13  
i sæson 2019-20. Har herudover iscenesat forestillinger på  
både små og store scener over hele landet. Niels Erling blev 
belønnet med en Talentpris ved Årets Reumert 2020 samt 
præmieret af Statens Kunstfonds Legatudvalg samme år.

Niels Erling

Til min far  
Til min far er en kærlighedserklæring til en far, som befinder sig i terminalfasen af sin 
kræftsygdom.

Romanen afdækker kærligheden til livet og til en døende forælder og beskriver 
denne kærligheds trange kår i en hård og forvirrende tid for en familie midt i 
hjemmesygeplejersker, plejere, smerter og smertedækning, synkeproblemer, 
hukommelsestab og uenigheder. Den handler om at tage afsked: Hvordan man  
midt i alt dette kan forsøge at vise sin far, at man elsker ham, at han vil være savnet,  
at livet har været godt og ikke spildt. At lyset og mindet vil bestå.

Niels Erling har skrevet en nøgtern og følsom roman om livet, når livet er allersværest. 
Om at miste sin far til kræft. Til min far er en debutroman af usædvanlig høj litterær 
kvalitet og med en kraft, der formidler de svære følelser på overlegen vis.

Smuk og sårbar kærlighedserklæring  

til en far i terminalfasen



Spørgsmål til læsegruppe

1) Til min far er fortalt i et helt enkelt sprog, der mest består af replikker og meget 

korte, beskrivende sætninger. Hvad har det betydet for jeres læseoplevelse? Har I 

læst ”mere” end det, der står på linjerne?

2)  ”Her er helt hospitalsagtigt,” siger Niels’ bror (s. 61). Hvilke beskrivelser får vi af 

det hospitalsagtige rum? Hvordan er Niels Erlings ordknappe stil med til at give 

os et indtryk af rummets hospitalsagtighed?

3)  Niels siger: ”Da min mormor døde [...] Der var jeg så glad for at have sagt nogle 

ting til hende inden.” (s. 126). Hvilke ”ting” bliver der sagt til faderen – både i 

bogen og med bogen?

4)  Hvilke associationer giver titlen jer, når I læser den på bogens forside? Inde i 

bogen dukker titlen op midt i en sætning på s. 137: ”Vi skal hente medicin til min 

far, siger jeg.” Hvad er forskellen på titlen, når I læser den på bogens forside, 

og når I ser den inde midt i denne sætning? Var dette praktiske gøremål blandt 

de associationer, titlen gav jer? Hvad fortæller Til min far om de praktiske 

omstændigheder ved døden?

5)  Ekspedienten på apoteket siger: ”Terminalerklæringen er gået igennem, så 

medicinen er gratis.” (s. 138). Prøv at beskrive tonen i sætningen: Er den varm 

eller kold, subjektiv eller objektiv, nær eller distanceret? Hvordan mon apotekeren 

oplever en sætning som den? Og hvordan mon de pårørende oplever den?

6)  Der kommer en ny sosu-assistent ved navn Bo, og allerede efter få sider tænker 

Niels: ”Jeg hader ham. Jeg hader ham. Jeg hader ham.” (s. 147). Hvad er 

forskellen på Bo og meget af det andet plejepersonale, vi møder i bogen? Hvad 

gør Bo til en – i Niels’ øjne – dårlig sosu-assistent?

7)  Enkelte gange opstår der konflikter mellem de pårørende, f.eks. mellem Niels og 

hans to søstre (hhv. s. 158-159 og s. 230-233). Hvad sætter konflikterne i gang? 

Hvorfor opstår de?

8)  Niels Erling er sceneinstruktør. Er der nogle ligheder mellem teatret og den måde, 

Til min far er skrevet på?

9)  Der er udkommet mange bøger om sorg de seneste år, f.eks. Velsignelser af 

Caroline Albertine Minor og Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage af 

Naja Marie Aidt. Har I læst andre bøger om emnet? Hvilke forskelle og ligheder 

ser I i forhold til Til min far? 
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Anbefalinger til andre romaner,  
der egner sig til læsegrupper

Vi anbefaler også disse romaner  

til din læsegruppe.

Tryk på linket under forsiderne,  

og læs mere. 

Her finder du også 

læsegruppematerialet til  

de pågældende titler. 

God læselyst!

Hilsen Turbine

Læs mere, og find læsegruppemateriale her. Læs mere, og find læsegruppemateriale her.

Læs mere, og find læsegruppemateriale her.
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