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'Mig og min søster' er en række ærlige, humoristiske og usentimentale fortællinger om at have en søster, der

er noget helt særligt. På sin egen meget specielle måde, som påvirker en hel familie. Vi befinder os på
Amager i midten af 1980´erne, og Mig og min søster er lige så meget et tidsbillede som en beskrivelse af to

søskendes kærlighed – på godt og ondt.

Mig og min søster er illustreret af Jenz Koudahl, og hans skøre, skæve og farverige collage-illustrationer
fanger familiens hippiestil lige på kornet, samtidig med at 80´erne træder helt tydeligt frem, når både

byggelegepladser, Hilda Heick og kassettebånd popper op rundt omkring.

PRESSETEKST:
MIG OG MIN SØSTER er en række ærlige, humoristiske og usentimentale fortællinger om at have en søster,
der er noget helt særligt. På sin egen meget specielle måde, som påvirker en hel familie. Vi befinder os på
Amager i midten af 1980´erne, og MIG OG MIN SØSTER er lige så meget et tidsbillede som en beskrivelse

af to søskendes kærlighed - på godt og ondt.

Tomas Lagermand Lundme (f. 1973) er bl.a. kendt for at ”trække på hovedstolen” og inddrage egne
oplevelser eksplicit i sit forfatterskab. I MIG OG MIN SØSTER kommer vi tæt på hans barndom og

opvæksten sammen med en udviklingshæmmet søster - en barndom som ikke altid levner meget plads til den
følsomme dreng Tomas. I sin version af Barndommens Gade formår Tomas Lagermand Lundme på fineste vis

at skildre sin søster og forældrenes kamp for familien med lige dele kærlighed og tør humor.

MIG OG MIN SØSTER er illustreret af Jenz Koudal (f. 1966), og hans skøre, skæve og farverige collage-
illustrationer fanger familiens hippiestil lige på kornet, samtidig med at 80´erne træder helt tydeligt frem, når

både byggelegepladser, Hilda Heick og kassettebånd popper op rundt omkring.

Lektørudtalelse:

Kort om bogen:
Sjove og dagligdags fortællinger, hvor forfatteren fortæller om at leve i en familie med en udviklingshæmmet
lillesøster i 1980'erne. Til selvstændig læsning fra ca. 10 år, men kan også bruges til højtlæsning for mindre

børn.

Beskrivelse:
En række korte fortællinger om at bo sammen med en udviklingshæmmet søster. Bogen fortæller om
forfatterens barndom, hvor han voksede op sammen med søsteren, der ikke gav så meget plads til den

følsomme Tomas. Samtidig giver bogen et billede af 1980'erne. Den har farvelagte stregtegninger af Jenz
Koudal. Vi kender Tomas Lagerman Lundme fra andre bøger for børn, unge og voksne.

Vurdering:
Bogen fortæller sjovt og kærligt om det at have en søster, der er udviklingshæmmet. Den er fortalt i korte
sætninger, der giver et godt indtryk af, hvordan det var for Tomas at vokse op med søsteren. Den giver

samtidig er fint billede af den tid, han voksede op i - med alt lige fra Keld og Hilda Heick til
byggelegepladser. Bogens tegninger er skrupskøre, skæve og farverige og passer fint til historien.

Andre bøger om samme emne/genre:
Jeg kender ikke andre børnebøger, der ligner denne. Forfatteren bruger på en sjov måde sine egne

barndomsoplevelser til at vise, hvordan det var dengang i 1980'erne, og han ligner på den måde Bjarne
Reuter.
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Anbefales varmt til alle børne- og skolebiblioteker.
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