
Anna Arendse Thorsen har de sidste fire år gjort sig bemærket i debatten om psykisk sygdom 
i bl.a. Politiken, Kristeligt Dagblad og på DR3. Nu udgiver hun sin debutroman, Filterløs, 
der handler om det at miste en forælder som barn og om ungdomsliv med psykisk sygdom.  
Bogen er inspireret af hendes eget liv og udkommer 10. august 2018 på Vild Maskine.
 
Ifølge en ny opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen fra 2018 er der sket en tredobling af børn og unge med psykiske 
lidelser de sidste 10 år. Den 25-årige Anna Arendse Thorsen har selv kæmpet med psykisk sygdom og har de sidste 
fire år bidraget til debatten i kronikker samt i DR3-programmet Spørg mig om alt: Syg i hovedet. Særligt opsigtsvæk-
kende var hendes kronik i Politiken om livet med en skizotypisk sindslidelse.

Filterløs er en autofiktiv roman, hvor Anna Arendse Thorsen tegner et hudløst ærligt portræt af den 18-årige Alma. 
På ydersiden er Alma en helt almindelig gymnasieelev: Hun ryger cigaretter, er forelsket, drikker sig i hegnet og har 
sex på toilettet. Men indeni gemmer hun på en angstdiagnose og et ætsende savn til sin afdøde far. Angsten tager 
kontrollen over Alma, og en aften går det helt galt.

Anna Arendse Thorsen er opvokset i Roskilde og studerer til daglig humaniora på Københavns Universitet. Hun er 
også aktiv på den københavnske litteraturscene. Udgivelsen af Filterløs fejres med bogreception 10. august kl. 16-19 
på Din Nye Ven, Sankt Peders Stræde 34, København K., hvor alle er velkomne. 

Filterløs, YA-roman af Anna Arendse Thorsen, 208 sider, 199,95 kr. vejl.  
ISBN: 978-87-93404-13-7. Udgivelsesdato: 10. august 2018. Pressefotos af  
Nicoline Lindahl er til fri afbenyttelse og kan findes på www.vildmaskine.dk 

Ny bog om livet som 
psykisk sårbar og helt almindelig ung

Sebastian var den første, jeg kyssede med, og som kyssede tilbage med tungen.  
I ottende klasse stak jeg af fra en sodavandsklassefest i et forsamlingshus sam-
men med to veninder for at tage bussen til en privatfest lidt uden for byen. Det 
var kort tid efter, lægen havde stillet min diagnose, og jeg ved ikke, om jeg var 
taget med, hvis det ikke havde været for den: Jeg havde en klar fornemmelse 
af, at der snart var nødt til at ske noget vildt. Det var, som om angstanfaldene 
kaldte på et oprør, og jeg sagde ja med en følelse af, at nu var jeg ustoppelig.”
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