
 

Cavlingindstilling 

Anders Legarth Schmidt for bloggen ’Jeg Løber’. 

 

Det begynder med en portør, der trækker et lagen hen over datterens hoved.  

Hun er død. Anders Legarth Schmidt lever.  

Men hvordan? 

Nogle timer efter, at en portør havde kørt datteren væk, tog Anders Legarth sine 

løbesko på. 

Der skete noget. Jeg følte mig let. Jeg følte, at jeg var forbundet med mit barn, der 

lå få kilometer væk i et nedkølet rum. Jeg fantaserede om, at vores to sjæle var 

forbundne i det øjeblik, jeg løb rundt på grusstierne. Det var ikke engang en 

fantasi. Jeg mærkede hende på en underlig vis mere tydeligt, end jeg havde gjort i 

måneder. Som om der ingen afstand var mellem os. Sygdommen var væk. Det var 

næsten euforisk. Hvorfor? Hvad skete der? 

To år efter, at Ellen var død, havde Anders Legarth fundet kræfterne til at 

udforske dette ’hvorfor’. Og han valgte at dele sin forskning med læserne i 

bloggen ’Jeg Løber’. 

Det er foreløbig blevet til 48 klummer, som hver for sig og tilsammen er det 

stærkeste prosa, der er skrevet i dansk presse i mange år.  

Vi kan se det i statistikkerne over mest læste artikler. Vi kan se det, når Det 

Kongelige Teater kommer og spørger, om de må opføre teksterne som teater. Og 

vi kan se det i utroligt mange reaktioner, som læserne sender os eller deler på 

sociale medier. Som en af dem skrev for nylig på Politikens facebookside: 

”Jeg hader at løbe, mine børn har det godt, og jeg er ofte træt af Politiken. Men 

sproget, følelserne og billederne lever så vildt i denne mærkelige serie af tekster, 

at jeg får mere ud af disse små bidder af et andet menneske end det meste andet 

af den informationsstrøm, som jeg dagligt fortærer”. 



Bloggen handler at bruge løb til at forstå det uforståelige. På den måde gør den 

op med det tabu, der stadig omgærder alt, hvad der handler om døden. Det er i 

sig selv en præstation. Men bloggen er meget mere end det. Den handler også 

om motion, om situationen i Nepal og om fyringsrunden på Politiken. Det er med 

andre ord journalistik om den tid, vi lever i. Journalistik, som giver os noget at 

tænke over, noget at græde over og noget at glædes ved.  

Jeg kan ikke komme i tanke om en bedre definition af, hvad journalistik skal 

kunne.  

Man kunne også nævne her, at Anders Legarth Schmidt de senere år har stået 

bag nogle af de vigtigste afslørende reportager og nogle af de stærkeste 

fortællende historier i dansk presse. Men bloggen ’Jeg Løber’ er med sit 

sproglige og menneskelige overskud i en klasse for sig.  

Den fortjener at blive læst. Og den fortjener fagets fornemste pris. 

Læs mere på http://politiken.dk/debat/klummer/jegloeber/ 

 

Med venlig hilsen 

___________ 

Jakob Nielsen 

Redaktionschef  
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Bilag: Samtlige blogindlæg er indleveret som bilag. 

 

Jeg løber efter en tid. Jeg løber for tiden. Måske for eftertiden. Måske ikke altid. 

Men jeg må løbe. Hver dag helst. Ellers løber det afsted med mig og efterlader mig 

plantet. 
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