
“En indtagende beretning om, hvad vores forældre efterlader sig … rørende og 

morsom og gribende skrevet.” - Kirkus Review 

Plum Johnson: De efterlod os alt 

 

”Enhver, der har ryddet et dødsbo efter sine forældres død, vil tabe sit hjerte til denne charmerende bog. 

Et gennemført menneskeligt, morsomt og tankevækkende farvel.” – Susan Swan   

 

23 værelser med minder – papirlapper, gammelt legetøj, breve og ting. Det er hvad journalisten Plum 

Johnson skal igennem. Og på den tur skal hun også igennem hele sit eget liv og finde ud af, hvem hendes 

forældre var i virkeligheden.  

De 23 værelser udgør hendes barndomshjem. Hendes forældre er døde og undervejs gennem rydningen får 

hun et helt unikt indblik i, hvem hendes excentriske mor og ekstremt strenge far egentlig var. 

Med indsigt, varme og humor skriver den prisvindende canadiske journalist og forfatter Plum Johnson om 

at rydde sit barndomshjem efter sine forældres død. Og om sorgen, der er iblandet en vis lettelse over at 

slippe af med byrden, efter at hun i årevis har passet sine skrantende forældre samtidig med, at hun har 

skullet håndtere sit eget liv med job, mand og børn. 

Plum Johnson blev tildelt den prestigefyldte canadiske RBC TAYLOR PRIZE i 2015 for De efterlod os alt. 

  

Det skrev anmelderne: 

“Både hjerteskærende og vanvittigt morsom … kommer vidt omkring, men lander altid i det livlige 

barndomshjem ved Lake Ontarios kyst … et hjem af så stor betydning, at det nærmest er en del af familiens 

dna.” - Publishers Weekly 

”Rammer lige i mellemgulvet.” - National Post 

”Barndomshjemmet er nærmest en karakter i sig selv. Det er både enestående og fyldt med svagheder - 

ligesom familien, der boede i det.” - Catherine Gildiner 

  

Goodreads-anmeldelser: 

”Jeg både lo og græd, mens jeg læste denne vidunderlige bog. Tak, fordi du deler din historie med os, Plum 

Johnson.” 

”Jeg læste bogen i ét stræk under en bunke tæpper i mine afdøde forældres hus. Jeg er ved at rydde deres 

dødsbo … og jeg er ekstremt taknemmelig for den støtte, indsigt og optimisme, jeg fandt i denne bog.” 



”Tak for De efterlod os alt … Den gav mig mod til at påbegynde min egen ’oprydningsrejse’.” 

 

Plum Johnson, f. 1946, er journalist og forfatter. Hun har modtaget flere priser for sit forfatterskab. Hendes 

amerikanske mor og engelske far indgik et kompromis: Deres børn skulle vokse op i Canada. Familien slog 

sig ned i et kæmpestort, charmerende (og om vinteren iskoldt) hus ved Lake Ontarios kyst, hvor Plum og 

hendes fire søskende voksede op. De efterlod os alter Plum Johnsons beretning om det liv, der på godt og 

ondt udfoldede sig i den kolossale villa, og alt det, der var tilbage – både mentalt og fysisk – da hendes 

forældre døde.  
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