
OM BOGEN
”Samfundet er røget på intensiv, og Fanden hytter sine.”
Niels og Marie er pensionister og holder sig hjemme i rækkehuset, mens coronavirus-
sen hærger.
Men trods påpasselighed og social distance rammer sygdommen og tvinger dem fra 
hinanden, og pludselig kan Niels ikke få kontakt til sin hustru.
Niels klamrer sig til troen på, at myndighederne har situationen under kontrol, men 
virussen er langt mere aggressiv end forventet, dødstallet stiger, og anarkiet breder sig 
i takt med, at samfundets institutioner bryder sammen.
Den brutale virkelighed trænger ind ad døren og konfronterer Niels med en forandret 
verden, og nu er han nødt til at begive sig ud på en desperat rejse og et opgør med 
omgivelserne og sig selv, hvis han vil gøre sig håb om at se Marie igen. Spørgsmålet 
er, om det allerede er for sent.
Undergang er ikke en roman om corona, men pandemien danner rammen om en 
fortælling om isolation og medmenneskelighed, om egoisme, anarki og et samfund i 
undtagelsestilstand. Men især en fortælling om kærlighed og viljen til at kæmpe for 
det, man holder af.
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ANMELDELSER

(Ingen karakter) 
Lektørudtalelse, Dansk Bibliotekscenter:
”Med sit foruroligende og vedkommende emne kan 
både romanlæserne og spændingslæserne komme i 
godt selskab.
Bogen formår fint at beskrive et corona-ramt sam-
fund, hvor intet er, som det plejer at være. På sin 
rejse møder Niels en befolkning, som alle er påvirke-
de af sygdommen og dens konsekvenser.
Sproget er let at læse, og med den fremadskridende 
handling lever man sig ind i Niels’ kamp for at blive 
genforenet med sin kone, Marie.”
 
(       6 ud af 6 stjerner) 
Fritidslæseren:
”Jeg blev opslugt af bogen og kunne næsten ikke 
lægge den fra mig. Emnet er “spot on, up to date”. 
Jeg tænker, at det er en bog, vores næste generation 
også vil få meget glæde af, da den giver et lille bille-
de af den pandemi, vi befinder os midt i.
Bogen får mine bedste anbefalinger, den var griben-
de, spændende og giver et indblik i, hvad mennesker 
gør for ægte kærlighed.”
Læs hele anmeldelsen her
 
(      5 ud af 5 stjerner)
 Livet i dukkehuset:
”Undergang er en crazy roman om, hvad der sker 
med verden og en selv, når en pandemi rammer.
Den er skrevet i et tempo, hvor der sker meget ret 
hurtigt, men ikke mere, end at det er til at følge med. 
Jeg er vild med, at historien tager udgangspunkt i 
ægteskabets stabile rolle, indtil parrets verden ram-
ler.
Fortællingen er spændende, hyggelig, crazy, spooky 
og fuld af virkelig sjove og finurlige personer.”
Læs hele anmeldelsen her
 
(     4 stjerner) 
Dagbladenes Bureau:
”Ved at skildre den situation, covid-19 har medført, 
så råt, overskrider Søren Poder til alt held det, vi har 
set under vores himmelstrøg, men får hermed sat 
tankerne i gang hos sine læsere. For hvad er forkla-
ringen på, at vort samfund fortsat fungerer, og hvor 
lidt skal der egentlig til, for at det hele kommer ud 
af kontrol? At rejse sådanne spørgsmål i romanform 
fortjener ros, ikke mindst fordi Poder skriver godt.”

(       5 ud af 6 stjerner) 
Cats, books and coffee:
”Undergang er en fantastisk bog, der virkelig efterla-
der læseren reflekterende over den situation, vores 
samfund lige nu befinder sig i – og hvordan man selv 
ville reagere, hvis det hele kollapsede.
Niels og Marie var et helt fantastisk par, der fremstod 
så realistiske, at man næsten kunne se dem træde 
ud af romanen. Deres kærlighed var så gribende, 
hjerteskærende og smuk, som man kun finder det 
hos mennesker, der har levet et helt liv sammen.
Undergang er en roman, der rammer præcis ned i 
nutidens rammer, hvilket gør den skræmmende rea-
listisk. Tanken om den fine grænse mellem orden og 
anarki – en grænse vi vel sagtens kunne have over-
skredet – ligger som en truende skygge over landet.”
Læs hele anmeldelsen her
 
(Ingen karakter) 
Please, just let me read:
”Undergang står stærkt som en rørende fortælling 
om en mand, der i bund og grund bare gerne vil have 
lov til at komme i kontakt med sin kone - hvilket af 
flere årsager ikke rigtigt kan lade sig gøre. Og efter-
hånden som desperationen stiger for at komme til at 
se konen igen, bliver Niels også mere villig til at tage 
alternative metoder i brug for at nå hende.
Det er også en roman om frustrationer og magtes-
løshed i kampen mod systemet - her eksemplificeret 
med corona, men princippet gør sig for mange gæl-
dende uanset.
Selvom historien tager afsæt i corona-pandemiens 
indtog i Danmark, handler den i højere grad om 
relationen mellem mennesker og det, der holder os 
sammen som samfund. Det, der gør, at hverdagen er 
til at holde ud for de fleste af os.”
Læs hele anmeldelsen her 

(       5 ud af 6 stjerner) 
Bogens Liv:
”Niels og Marie er hyggelige, kærlige og spændende 
karakterer. Sammen er de noget helt særligt. Men 
også kampen for kærligheden er inspirerende. Niels’ 
kamp for Marie er alt i denne bog!
Sproget er meget fængende og får historien til at 
fremstå meget realistisk og livagtig. Skræmmende 
og sørgelig er bogen dog også!”
Læs hele anmeldelsen her ►

https://www.instagram.com/p/CO5e8OtBlMp/
https://www.instagram.com/p/COSSLj4hZnx/
http://catsbooksandcoffee.com/undergang-af-soeren-poder/
https://please-justletmeread.blogspot.com/2021/06/anmelder-eksemplar-undergang.html?m=0
https://www.instagram.com/p/CPpe7ITrlUt/


(Ingen karakter) 
My Daily Book Denmark:
”Realistisk, medrivende og dybt skræmmende.
Det er frygteligt at læse om Niels’ indlæggelse og 
kampen for at få vejret (man skulle tro, at forfat-
teren selv har prøvet det. Det var vildt realistisk). 
Du bliver så vred på de selvoptagede personer, 
som du møder i bogen. […] Og du fælder en tåre 
over Niels’ kamp for at finde sin Marie.
Alle mine følelser har været i spil under og nu 
efter endt læsning.”
Læs hele anmeldelsen her 

(Ingen karakter) 
Bogvægten:
”Så blev coronaen et litterært emne, en dystopi i 
stil med Pesten, Kværnen, Vejen – en fortælling 
om en mand, der ikke kan kende sin verden. I 
denne sære verden, hvor man kan blive num-
mer 171 i køen, når man ringer 112, drives han 
afsted, syg og kraftløs, for at finde sin kone.
Undergang er uhyggelig og forfærdende tæt på 
det, der virkelig skete [...]. Søren Poder minder 
os om, at vores samfund fungerer, men at vi 
måske ikke er så langt væk fra dystopien.
Romanen er over al måde gribende.”
Læs hele anmeldelsen her
 
(      4 ud af 5 stjerner) 
Litteraterne:
”Romanen skildrer troværdigt et sammenbrud 
af samfundet og et opblomstrende anarki, som 
ikke nødvendigvis ser ud som i amerikanske film, 
men nærmere er en stigende egoisme og ligegyl-
dighed hos den enkelte borger.
Bogen er skrevet i et let og flydende hver-
dagssprog, og historien har et godt flow. 
Hvis du er interesseret i coronalitteratur og i 
‘hvad-nu-hvis’-tankeeksperimenter, så er Under-
gang helt klart spændende og tankevækkende 
læsning.”
Læs hele anmeldelsen her
 
(       5 ud af 6 stjerner) 
Louises litteratur og livsstil:
”Søren Poder har sat Corona på spidsen, og 
selvom bogen indeholder en god portion humor, 
så er der også en masse dyster alvor i den, som 
får dig til at reflektere. For hvad er yderste konse-
kvens af en epidemi?
Undergang er en meget velskrevet bog med et 
højt tempo. Niels og Marie er så sympatiske og 
kærlige, at man ikke kan undgå at holde af dem, 
og man føler deres kærlighed til hinanden helt 

ind under huden. Samtidig gør bogen mig flere 
gange utrolig trist. Verden er i forfald, sygdom-
men hersker og enhver er sig selv nærmest. [...] 
Heldigvis repræsenterer særligt Niels håbet og 
næstekærligheden.”
Læs hele anmeldelsen her 

(Ingen karakter) 
Hjaeresen_bogblog:
”Det var en meget speciel oplevelse at læse 
bogen, fordi det mindede lidt om hverdagen i en 
corona-lockdown og alligevel slet ikke.
Udover frygt og kaos er bogen også fyldt med 
kærlighed og en lille smule håb.
En god bog, som man blot havde lyst til at læse 
videre i.”
Læs hele anmeldelsen her
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KORT OM SØREN PODER

Jeg er uddannet journalist fra Danmarks Medie- og Journa-
listhøjskole samt cand.mag. i journalistik og kommunika-
tion fra Aarhus Universitet, og jeg har i mange år arbejdet 
som journalist og lokalredaktør for Mediehuset Herning 
Folkeblad.

I 2015 debuterede jeg som forfatter med ungdomsroma-
nen Sidste skoledag (Turbine) om skoleskyderen Charles A. 
Ingreen. En fiktiv historie baseret på virkelighedens skole-
skyderier rundt om i verden. Bogen fik en flot modtagelse 
hos både anmeldere og læsere.

I 2018 modtog jeg et arbejdslegat fra Statens Kunstfond 
på 50.000 kroner, og i efteråret samme år gennemførte jeg 
”Den jyske Forfatterskole” i Aarhus. 

I 2020 udkom min anden ungdomsroman, På røven gen-
nem natten (Brændpunkt). Temaet var knap så dystert som 
i Sidste skoledag, tempoet højere og målgruppen lidt yngre. 
På røven gennem natten høstede også store roser hos an-
meldere og læsere.

Den 3. juni 2021 udkom min tredje roman, Undergang 
(Brændpunkt). Undergang er min første roman for voksne 
og har som mine to ungdomsromaner fået en rigtig flot 
modtagelse.

►
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