
Anna Mejlhede 

Alt forladt  
Når kærligheden går sin vej 
 
Hvad stiller vi op med alle vores løfter og drømme, når kærligheden slutter? Når vi ikke klarer den 
”til døden os skiller” – er alting så forbi?  
 
Dette er bogen til dem, der er blevet forladt. De kan læse om sorg, ulykke, vrede, hævn og 
tilgivelse. De vil ikke blot finde trøst, men også en række kærlige spark, beregnet på at få dem 
videre. Og forhåbentlig vil de også komme til at grine, når de hører historier fra andre i samme 
situation, der har ageret på … skal vi sige: uortodokse måder.  
 
Dette er også en bog til dem, der er gået. De kan læse om svigt, skyld og skam, om ærlighed, 
egoisme og fortrydelse – og måske kan de endelig lade skuldrene synke og trække vejret lidt 
lettere. 
 
Sognepræst Anna Mejlhede har en del erfaring med at forlade og at blive forladt fra sit eget liv. 
Men hun tror stadig på både ægteskabet og kærligheden. I Alt forladt tager hun på en rejse ind i 
kærlighedens væsen i håb om at nærme sig kærlighedens ærlige og menneskelige ansigt. Et ansigt, 
der nok kan ændre form og skræmme livet af os indimellem, men som vi aldrig må give op overfor 
– lige meget, hvor mange gange, vi er blevet skuffet.  
 
Ud over Anna Mejlhedes egne erfaringer og de erfaringer med parforhold, hun har gjort sig som 
præst, indeholder bogen personlige beretninger fra ti mennesker, som alle har haft skilsmisse, 
sorg og stærke følelser tæt inde på livet.  
 
Alt forladt er en håbefuld bog om kærlighed. For selv om vores parforhold kan afgå ved døden, så 
dør kærligheden ikke. Kærligheden vil altid findes – og den finder også dig igen.  
 

Anna Mejlhede (født 1968) er sognepræst ved Holmens Kirke. Hun blev uddannet cand.theol. fra 
Københavns Universitet i 1995 og er forfatter og medforfatter til flere bøger. Hun bor sammen 
med sin datter på 16 år og har en kæreste.  
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