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Jeg løber
Anders Legarth Schmidt

Få timer efter at journalist Anders Legarth 
Schmidts seksårige datter dør af kræft, snø-
rer han løbeskoene og begiver sig ud over 
asfalten. I bogen Jeg løber (2018), der er en 
samling af tekster om livet efter Ellens død,
fortæller han med et spiddende enkelt og 
præcist sprog om at leve med sorgen og sav-
net. Det er en fortælling om livet efter dø-
den, og om hvordan løb bliver en ventil, en 
måde at overleve på, hvor han samtidig kan 
føle sig forbundet til sin datter.

På Bornholm må man græde overalt
Martha Flyvholm Tode

I Martha Flyvholm Todes lille, fortættede 
roman På Bornholm må man græde overalt
(2017) slås hovedpersonen Maria med sor-
gen over at have mistet sin stedfar. Hun har 
svært ved at mærke sig selv og sætte ord på 
følelserne, der synes at være forsvundet sam-
men med stedfaren. Handlingen, der bølger 
frem og tilbage i tid, er fortalt i et sprog, der 
nok er enkelt, men oser af stemning, og lang-
somt, lidt efter lidt, begynder Maria at vågne 
fra sin dvale.

Blå toner
Anne Cathrine Bomann

En dansk medicinalvirksomhed er i gang 
med at udvikle verdens første pille mod sorg,
men en psykologiprofessor fatter mistanke 
om, at noget er galt. Han tager sagen i egen 
hånd for at finde ud af, hvad der er op og 
ned. Den aktuelle Blå toner (2021) af Anne 
Cathrine Bomann diskuterer samfundets 
behov for at stille diagnoser, blandt andet 
den nye ’sorgdiagnose’, og hvad der sker, hvis 
mennesket pludselig ikke kan føle sorg.

Det samme og noget helt andet
Katrine Marie Guldager

I den autofiktive roman Det samme og noget 
helt andet (2021) af Katrine Marie Guldager 
mister hovedpersonen inden for ganske kort 
tid først sin veninde og derefter sin far. Frem 
for at rykke tættere sammen som familie 
oplever den 22-årige hovedperson, hvordan 
farens død lidt efter lidt eroderer familien,
som ophører med at være et trygt sted at 
være og i stedet bliver kampplads for arve-
strid og usikkerhed.

Stillidsen
Donna Tartt

I amerikanske Donna Tartts moderne dan-
nelsesroman Stillidsen (2014) mister 13-årige 
Theo sin mor i et terrorangreb, hvorved hans 
liv med et forandres. Fra at have levet en tryg 
tilværelse med sin mor i New York rykkes 
han op med rode og flytter til Las Vegas til 
sin alkoholiserede far, der har forladt famili-
en nogle år forinden. Det bliver starten på en 
omtumlet tilværelse, hvor Theo, tynget – ja,
næsten defineret – af savn, skuffelse og sorg 
alligevel søger og finder en vej.

Den unges Werthers lidelser
Johann Wolfgang von Goethe

I Johann Wolfgang von Goethes klassiker,
brevromanen Den unge Werthers lidelser 
(1774), bliver hovedpersonen Werther 
stormende forelsket i den skønne Charlotte,
som er forlovet med den bortrejste Albert.
Lotte og Werther udvikler et venskabeligt 
forhold, men da Lottes forlovede vender 
hjem, forklarer hun Werther, at de ikke kan 
ses mere. Knust af hjertesorg begår Werther 
selvmord.

TEKST MARTINE STOCK

Skønlitteraturen har til alle tider givet sorgen 
et sprog. Her er seks bøger, der på forskellige 
måder beskriver tunge og komplekse følelser
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Anmelderrost ny bog af
Jens Christian Grøndahl

    

“Grøndahl lykkes på bedste vis
med det hele”

– KRISTELIGT DAGBLAD

    

“Grøndahls fortolkning er
fornem og tidssvarende”

– BERLINGSKE

“Sprogligt overskud”
– INFORMATION

“Slipper særdeles heldigt fra sin
bekendelse”

– WEEKENDAVISEN

“Kristendommen har mere at
sige om os end vi om den”

– JENS CHRISTIAN GRØNDAHL
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