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Denne bog fortæller om mennesker, der vandrer i dødsskyggens dal. 
Den fortæller om deres vanskeligheder, angst og smerte, men den for-
tæller også om deres håb og glæder. Den viser, at døende mennesker er 
levende mennesker, som kan lære os, hvordan vi skal leve.

Bogen er tænkt som en hjælp til pårørende og til alle, som kommer i 
berøring med alvorligt syge og døende mennesker. Man kunne også 
sige, at formålet er at være en hjælp til hjælperen, hvad enten hjælperen 
er familiemedlem, nabo, kollega eller professionel i forhold til den 
alvorligt syge og døende.

Bogen er på samme tid en beskrivelse af livet på et hospice og kan 
læses for at få et indblik i dette liv.

I dødsskyggens dal. Døden er vores fjende, og i dødens dal er der mørkt 
og ensomt. Det kan vi ikke ændre på, men vi kan gennem vores omsorg 
være hos det døende menneske med et lindrende nærvær.

Bogens titel er hentet fra salme 23 i Det gamle Testamente 
(1931-oversættelsen). I salmen står der, at salmisten ikke frygter døds-
skyggens dal, fordi Gud er med ham.

Når hovedvægten i bogen er lagt på den sjælesørgeriske del, skyldes det, 
at der efter mit skøn mangler litteratur om emnet. I bogen er der også 
mere generelle sjælesørgeriske emner, som gør, at den kan læses som en 
mere almen bog om sjælesorg.

Man behøver ikke at læse kapitlerne fortløbende, da hvert kapitel i 
bogen er et selvstændigt afsnit.

Forord 
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Bogen er rigt illustreret med eksempler fra min egen praksis som 
hospicesygeplejerske, men de enkelte historier er ændret, så ingen per-
soner kan genkendes. Enkelte historier er skildret helt, som de fandt 
sted, hvis vedkommende har givet tilladelse til at bruge dem. Det er 
ikke kun solstrålehistorier, for sådan er livet ikke.

Inspirationen til bogen har jeg fået gennem mit arbejde som sygeple-
jerske på hospice, dels på Sankt Lukas Hospice i Hellerup og dels på 
Diakonissestiftelsens Hospice på Frederiksberg. Jeg skylder både 
patienter, pårørende og kollegaer en stor tak. 

København 2012
Rita Nielsen
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Bedstefars død
Mit første møde med et døende menneske fandt sted, da jeg som syv-
årig besøgte min bedstefar, der lå for døden. Han var bleg og lå i sin 
store seng og sagde ingenting. Bedst husker jeg stemningen i soveværel-
set. Den var højtidelig – næsten hellig. Og så var der min fars tårer. Det 
var første gang, jeg så min far græde. Det var en chokerende oplevelse 
for en lille pige at se sin far græde. Vi stod der allesammen omkring 
bedstefars seng, voksne såvel som børn. Og på trods af det chokerende, 
føltes det også varmt og godt – var det noget med familiefølelse og 
sammenhold?

Senere så jeg bedstefar ligge død i kisten, og jeg var med til begravelsen. 
Igen græd min far, og flere af de andre voksne græd også. Og igen den-
ne højtidelige og næsten hellige stemning. Det var en god følelse at 
være med der. Man fik lov at deltage i noget stort. Det var godt for bar-
net at være med i fællesskabet med de voksne om det store her i livet – 
livet og døden.

Søndagsturene til kirkegården
Senere husker jeg søndagsturene til kirkegården. Vi besøgte bedstefars 
grav og alle de andre grave. 

Efterhånden blev der flere og flere grave med navne, som jeg kendte. 
Vi “besøgte” de døde og snakkede om dem i muntre og højtidelige ven-
dinger. Vi mødte andre fra sognet, som var på kirkegården i samme 
ærinde, bl.a. vores nabokone, som havde en lille træbænk stående på sin 
mands grav. Hun fortalte om formålet med bænken: “Her kan jeg sidde 
og græde. Sommetider sidder jeg og snakker med min mand om livet nu 
og om de fælles minder.” Døden var en naturlig del af livet – også for 
barnet. 

Sorg og taknemmelighed
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Fars død – sorg og taknemmelighed
Mit næste personlige møde med døden fandt sted, da jeg som 18-årig 
mistede min far. Han døde pludselig, faldt sammen på en stol og var 
død på stedet. Han var kun 57 år gammel. Han døde sandsynligvis af en 
blodprop i hjertet, men dødsårsagen talte man ikke om.

Hvad står prentet i sindet og hukommelsen nu over 40 år senere? 
Det gør de mennesker, som hjalp os gennem det frygtelige og forfærde-
lige. En nabokone, som stille listede sig ind ad bagdøren med en buket 
blomster og gav et varmt knus – ikke de mange ord, men opmærksom-
hed og ægte deltagelse. Og det gør min fars og mors søskende, der på 
begravelsesaftenen fortalte historier om min fars liv. Der var mange 
morsomme episoder, og latteren rungede gennem stuen. Nu havde vi 
grædt så mange tårer, at der var plads til smilet og latteren. Ved at dele 
minder fik vi øje på alt det, vi havde haft gennem livet med vores far. 
Taknemmelighe den bredte sig i vore sind og var der sammen med den 
tyngende sorg. 

Sorgen sluttede ikke. Der kom fortsat dage med mørke tanker, gråd 
og alle de mange spørgsmål. Men der var også plads til taknemmelighe-
den, som fik minderne til at blive til glæde og ikke til en fortærende 
uro. (1) 

Forud for tabet havde vi haft noget. En god og kærlig far, der havde 
levet sit liv med det formål, at det skulle gå godt for hans børn. Og for-
di vi havde fået så meget, havde vi også mistet så meget. Sorgen var den 
pris, vi måtte betale for kærligheden.

Langt senere i livet var det Søren Kierkegaards refleksioner omkring 
Job, der fik sat oplevel sen på begravelsesaftenen på plads for mig. 

I Det gamle Testamente fortælles om Job. Han havde mistet alt: 
kvæg og marker var blevet tilintetgjort, de syv sønner og tre døtre var 
døde, og selv var han blevet ramt af en alvorlig sygdom. I den situation 
siger Job ordene: “Herren gav, Herren tog, Herrens navn være lovet.”

Søren Kierkegaard skriver om Job, at han var i stand til at være tak-
nemmelig midt i sorgen, fordi han ikke først og fremmest sagde: 
Herren tog! Nej, han sagde først: Herren gav! (2)
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At viderebringe erfaringen
Søren Kierkegaard beskriver taknemmeligheden og glæden hos Job, 
som hindrer ham i, at sorgen sammenknuger hans sjæl, og i at minderne 
skal opleves som en fortærende uro. Altså nøjagtig det samme, vi ople-
vede på begravelsesaftenen.

I mit senere arbejde blandt sørgende har jeg ofte brugt Søren 
Kierkegaards refleksioner i forskellige variationer.

Ikke for alle er det muligt at kunne rette sin tak til Gud, men det er 
måske muligt at få blikket rettet mod det, som gik forud for tabet – det 
man har fået. 

Det er klart, at dette ikke må forceres eller presses ned over hovedet 
på en sørgende. Og det er ikke det første, der skal drages frem i en 
sorg. Det kan også blive farligt, hvis det fremføres som en slags krav til 
den sørgende: Du bør være taknemmelig for alt, hvad du har fået! 

Men det kan måske være muligt at få ind i en reflekterende samtale på 
et tidspunkt, hvor vedkommende selv er nået til det samme uden rigtig 
at være bevidst om det. I visse situationer har mennesker i sorg brug for 
et budskab udefra, som sætter ord på deres oplevelse.

En lignende refleksion over sorg og taknemmelighed gengives i bogen 
Lennart døde ung. (3) Den er skrevet af en mor, der har mistet sin 
15-årige søn. Han er efter et langt sygeleje død af sin kræftsygdom. Det 
er en forfærdelig sorg for Lennarts mor, og sorgen truer med at knuse 
hende, men efter en vanskelig sorgperiode når hun til følgende konklu-
sion på sin erfaring: “Glæden over at have haft Lennart føltes større end 
sorgen over at have mistet ham.” (4) 

En 40-årig mand, der ikke kunne komme sig over tabet af sin 
kone, var i tiden efter begravel sen jævnligt i kontakt med perso-
nalet fra hospice. Hver gang fortalte han om sorgen og fortvivlel-
sen. En dag blev det muligt at få ham til at fortælle om det liv, de 
havde haft, før hun døde. Det viste sig at have været et stærkt og 
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godt liv, hvor kærligheden altid havde været det grundliggende. 
Han fortalte om fælles oplevelser, specielt de mange fælles van-
dreture, de havde haft sammen. Han virkede helt oplivet ved at få 
lov at fortælle om alle de gode minder. Mod slutningen af samta-
len bad han om at kunne få én eller anden form for hjælp til at 
komme videre: Giv mig nogle ord eller lignende!
Ordene af Lennarts mor om glæden over at have haft, der var 
større end sorgen over at have mistet, blev citeret for ham. Han 
blev meget stille og bad om at få dem gentaget, og han skrev dem 
ned.
Senere fortalte han: “De har ramt mig, og jeg arbejder på at ind-
optage dem, så de også bliver mine ord.” 
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Det var forstanderinden på et københavnsk plejehjem, der udtalte orde-
ne: “Vi tror på et liv før døden.” De ældre på hjemmet var alle tæt på 
døden, men målet var, at de ikke skulle falde hen, blive initiativløse og 
“dø,” før de døde. 

I nær forlængelse af ovenstående ses følgende filosofiske sætning, hvis 
indhold passer godt som udgangspunkt for livet på et hospice og vel 
egentlig også som udgangspunkt for alle levende mennesker:

“Du ved, du skal dø! – Du er ikke død endnu! – Hvad vil du bruge 
tiden til, indtil du dør?”

Du ved, du skal dø!
Det er en barsk kendsgerning. For den kræftsyge. For den døende. For 
de pårørende til den døende. Også læger, sygeplejersker og præster skal 
dø. Døden er der altid som baggrund, men der sker noget med et men-
neske, når døden kommer tæt på og bliver til forgrund i livet.

Mange spørgsmål stilles i forbindelse med erkendelsen af denne 
sandhed:

Hvordan skal jeg dø? Gør det ondt at dø? Hvornår skal jeg dø? Vil 
det ske pludselig eller efter et langt sygeleje? Hvad er der på den anden 
side af døden?

Du er ikke død endnu!
Det er på samme måde en kendsgerning. Det gælder alle levende men-
nesker. Det gælder også den kræftsyge og de pårørende. Ja, selv for den 
døende gælder det.

Denne sandhed kan udløse en dybtfølt glæde og taknemmelighed 
over livet. Man ved ikke, hvor længe man får lov at leve. Måske 30 år 

Vi tror på et liv før døden




