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Den nordiske bogsluger 

Georg er borte 
Forfatter og illustrator: Ragnar Aalbu (NO) 
Vigmostad Bjørke, 2021 
Nomineret til Nordisk Råds børne- og 
ungdomslitteraturpris 2022

Handling: En dreng savner sin kat Georg, som 
har været væk i flere dage. Sammen med sin 
far prøver drengen at finde katten. Hvor kan 
den være? Hvad er der sket? Tænk, hvis Georg 
ikke kommer hjem igen. Tænk, hvis Georg er 
død! Der dukker mange spørgsmål og følelser 
op i drengens og farens samtale, mens de er 
ude og lede efter katten. 

Tema: død, eksistens, relationer, frygt, savn, 
overvejelser, uro, børneperspektiv, dyr 

Samtale og aktiviteter:

KIGGELÆS med de alleryngste 

Se på billederne sammen med dit barn. Led efter 
Georg og andre interessante detaljer i bogen.

LILLE

1. Kig på omslagsbilledet. Hvad tror du, at bogen 
handler om?  

2. Georg er væk. Hvad tror du, at der er sket? 

3.  Har du prøvet at savne nogen? Hvordan føltes 
det?   

4.  Hvor tror du, at Georg har været? Fortæl ved at 
male med svamp og maling. 

MELLEM

1. Tror du, at Georg har savnet drengen? Hvorfor tror 
du det? 

2. Faren fortæller, at når man er død, er man væk for 
altid. Hvordan ville det se ud, og hvordan ville det 
være, hvis ingen nogensinde døde?  

3. Forestil dig, at Georg kan tale. Skriv en lille historie 
om Georgs eventyr, hvor han har været, og hvordan 
han har haft det.  Tegn gerne billeder til.  

STOR 

1. Hvad syntes du om i bogen? Hvad brød du dig ikke 
om? Var der noget, der var svært at forstå? Kan du se 
mønstre og ligheder med andre historier? 

2. Kig på illustrationerne. Hvad synes du om dem? 
Hvilken stemning skaber de? Find det opslag, der 
vækker flest følelser hos dig. Fortæl, hvorfor du valg-
te dette opslag. 

3. Hvor tror du, at Georg har været? Brug billeder-
ne på indersiden af omslaget som inspiration til at 
skrive et digt. 

4. Forestil dig, at man kan leve mange forskellige liv. 
Hvem eller hvad var du i dit foregående liv? Og hvem 
eller hvad vil du være i dit næste liv? Skriv! 



S P R O G D E L E N 

”Savn”

Saknad Söknuður Ikävä

Savn Saknaður Áibbašeapmi

Savn Maqaasineq

svensk dansk norsk islandsk færøsk grønlandsk finsk nordsamisk

LÆS OGSÅ: 

Abbi og eg og Abbi - Dánial Hoydal og Annika Øyrabø

Del billeder af jeres læseoplevelser med hashtagget #nordiskabokslukaren!


