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Døden er en del af mit navn Morten Søndergaard Hent PDF "Døden er en del af mit navn" handler blandt
andet om døden og navnet, og tematikken udfoldes på mange niveauer. Det at hedde noget er også at blive

synlig for døden; når noget kan benævnes, så er det noget. Men hvad? “What’s in a name?” spurgte
Shakespeare. Hvad rummer et navn? Hvorfor hedder tingene det, de hedder? Det er en barnlig spørgen og
undren, men det er et spørgsmål stillet af en voksen, som nu står midt i livet, hvor brud lader nye døre stå

åbne.

Bogen handler også om døden og rejsen. Det er en livsvigtig og afklaret bog om at skrive sig igennem sit
navn, komme ud på den anden side og se et nyt liv i øjnene. Der er en vrede, en styrke og en sikkerhed i

undersøgelsen af det enkle og det personlige: det fatale ved at hedde … Morten = Døden. Søndergaard = At
gå sønder. Sønder og sammen.

 

"Døden er en del af mit navn" handler blandt andet om døden og
navnet, og tematikken udfoldes på mange niveauer. Det at hedde
noget er også at blive synlig for døden; når noget kan benævnes, så
er det noget. Men hvad? “What’s in a name?” spurgte Shakespeare.
Hvad rummer et navn? Hvorfor hedder tingene det, de hedder? Det
er en barnlig spørgen og undren, men det er et spørgsmål stillet af en
voksen, som nu står midt i livet, hvor brud lader nye døre stå åbne.

Bogen handler også om døden og rejsen. Det er en livsvigtig og
afklaret bog om at skrive sig igennem sit navn, komme ud på den
anden side og se et nyt liv i øjnene. Der er en vrede, en styrke og en
sikkerhed i undersøgelsen af det enkle og det personlige: det fatale
ved at hedde … Morten = Døden. Søndergaard = At gå sønder.

Sønder og sammen.
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