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baglæns og sidelæns er en bog om livsløb. Den består af 12 meget personlige interviews med kendte og

mindre kendte mennesker i alderen fra 17 til 91, der beretter om deres egne oplevelser af livets løb igennem
forskellige aldre. Individuelt kæmper vi med fastlagte rammer for, hvordan, hvornår og i hvilken rækkefølge,

livet skal leves. Børn forsøger at holde op med at være "barnlige", unge skal forholde sig til visse
forventninger om seksualdebut, de skal vælge sig en uddannelse i tide, kvinder skal have børn før de bliver
30, mens både mænd og kvinder helst skal være på toppen af karrieren inden de er 35. Aktiv skal man helst
være hele livet igennem, og på den måde holde alderdommen fra døren. Det hele skal gå stærkt, men vi skal
helst nå afslutningen så sent som muligt. Måske går det så stærkt, at vi ikke når at tænke over, hvordan hver
enkelt livsalder egentlig opleves? Hvilke fordele og ulemper er der ved de forskellige tider i livet? De fleste
mennesker kæmper for at leve op til kravene om fastlagte livsmål i rette tid og rækkefølge. Tænker vi mon
på, at det er kulturelt bestemte rammer, vi alle kæmper individuelt imod? I kraft af levetidens forlængelse og
opbrud af normer på flere områder burde vi i dag kunne tillade os at gøre forskellige ting i forskellige tempi,

og som det passer os. Hvis vi tør og giver hinanden lov. Interviewene bindes sammen med forfatterens
kommentarer og refleksioner om de forskellige livstider som kulturelt og eksistentielt fænomen.
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