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Rundt om Rune Linda Lassen Hent PDF Anna arbejder med kulturstoffet på Bladet. Hun bor sammen med
Hasse, der underviser på universitetet i medievidenskab. Anna har et godt liv, selvom det er svært med

sønnen Rune, der er psykisk syg, og som fylder – synes hendes omgivelser – alt for meget i Annas liv.En dag
får Hasse nok og forlader Anna til fordel for en yngre kvinde. Deres fælles hus viser sig svært at sælge, og da
Annas stilling på Bladet samtidig bliver skåret væk, står hun pludselig i en ny situation.Hun skal have et sted
at bo og flytter til Vollsmose, bydelen med det blakkede ry. Her boede hun med Rune og Rina, da de var små,
og hun havde aldrig troet, hun skulle vende tilbage. Men det er kun i en periode, siger hun til sig selv. Rundt

om Rune handler om Annas forsøg på at få sit liv til at fungere, selvom hun har en psykisk syg søn; om
ambivalensen; skammen; skylden; afmagten og om forsøget på at komme bagom de smertefulde følelser og
finde en forklaring. Hvorfor blev lige Rune psykisk syg? Hvordan er en god mor? Har Rune trods sin sygdom

også et ansvar for sit liv? Hvor langt rækker en mors kærlighed?

 

Anna arbejder med kulturstoffet på Bladet. Hun bor sammen med
Hasse, der underviser på universitetet i medievidenskab. Anna har et
godt liv, selvom det er svært med sønnen Rune, der er psykisk syg,
og som fylder – synes hendes omgivelser – alt for meget i Annas
liv.En dag får Hasse nok og forlader Anna til fordel for en yngre
kvinde. Deres fælles hus viser sig svært at sælge, og da Annas

stilling på Bladet samtidig bliver skåret væk, står hun pludselig i en
ny situation.Hun skal have et sted at bo og flytter til Vollsmose,

bydelen med det blakkede ry. Her boede hun med Rune og Rina, da
de var små, og hun havde aldrig troet, hun skulle vende tilbage. Men
det er kun i en periode, siger hun til sig selv. Rundt om Rune handler
om Annas forsøg på at få sit liv til at fungere, selvom hun har en

psykisk syg søn; om ambivalensen; skammen; skylden; afmagten og
om forsøget på at komme bagom de smertefulde følelser og finde en



forklaring. Hvorfor blev lige Rune psykisk syg? Hvordan er en god
mor? Har Rune trods sin sygdom også et ansvar for sit liv? Hvor

langt rækker en mors kærlighed?
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