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9

n tilfældig dag et sted i Danmark. En kvinde besøger sin elskede 
bedstemor, der er sengeliggende hjemme og ved fuld bevidshed,

hun er i 80’erne og har haft et godt liv. Mens de to sidder og snakker 
sammen, får bedstemoderen det pludseligt dårligt og mister bevidst-
heden. I stedet for at springe til telefonen og ringe 112, lægger kvinden 
sig op i sengen til sin bedstemor, tæt ind til hende med armene om hen-
de. Bedstemoderen dør et øjeblik efter fredeligt i sit barnebarns arme. 

❖

En anden tilfældig hverdag tilbage i min præstetid, på et sygehus, hvor 
jeg lige havde holdt den ugentlige andagt, stod en ung sygeplejerske 
og ventede uden for lokalet. Hun forklarede lidt knudret, at en kvinde 
muligvis havde brug for hjælp. Sygeplejersken brugte ord som ”sove 
ind”, ”være på sit sidste”, og jeg undrede mig over, at hun tilsynela-
dende brugte så meget krudt på at undgå ordet: dø. 

Jeg gik med hen på en anden afdeling og kom ind på stuen, hvor 
en kvinde i 90’erne lå for døden. Hendes børn, en søn og en datter i 

 Jeg er ikke bange for at dø, 
jeg vil bare helst ikke være der, 

når det sker.

Woody Allen

Indledning

E
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tresserne, havde været omkring deres mor i en uge og var tydeligvis 
frustrerede over, at døden ikke ville indfinde sig. Kvinden havde været 
uden bevidsthed i et godt stykke tid; der var ikke noget til hinder for, 
at hun kunne dø. Sønnen og datteren havde gjort alt det gode, der 
kunne gøres; der var blevet sagt ordentligt farvel, og alligevel var det, 
som om kvinden, uanset at hun var bevidstløs, ventede på noget. Jeg 
bad Fadervor og lyste velsignelsen over hende og foreslog sønnen og 
datteren, at vi sang en salme, der havde betydet noget for deres mor. 
Det tog et stykke tid, før vi på sygehusets lange gange fik lokaliseret 
fire salmebøger. Vi begyndte at synge ”Dejlig er jorden”, sønnens og 
datterens stemmer lød tøvende og uvante med at synge, men de tog 
til i styrke, linje for linje. På det sidste ord i salmens sidste linje, drog 
kvinden sit sidste åndedrag. 

Vi var alle fire ubevægelige omkring sengen, hvor tiden stod stille, 
og et menneske var blevet fulgt til dørs af stemmer, der havde sunget 
hende ind i døden. Roen var stor. Det var, som om livet og døden faldt 
i hak, på en måde hvor der var plads til både levende og døde. 

❖

En mand, meget syg og oppe i årene, brugte den sidste uge af sit liv 
i ambulancer med at blive kørt frem og tilbage mellem to sygehuse 
op til flere gange, fordi hans tilstand hele tiden ændrede sig og blev 
defineret som hjemmehørende på henholdsvis det ene og det andet 
sygehus. Han vidste det meste af tiden ikke, hvor han befandt sig og 
hans familie måtte konstant ringe til begge sygehuse for at høre, hvor 
deres far egentlig var. Sygehussystemet havde så travlt med at behandle 
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ham, at de glemte at give manden lov til at dø en værdig og nogen-
lunde velorganiseret død med i det mindste den ro omkring ham, som 
et dødsleje kræver.

❖

Disse tre konkrete eksempler på måder at dø på er hentet fra virkelig-
hedens verden i Danmark. Som almindeligt menneske er man næppe 
i tvivl om, hvilke der er at foretrække. Men de færreste af os tager på 
forhånd aktiv stilling til, hvad det vil sige ”at dø en god død”. Nu om 
stunder er en god død at falde om uden forudgående varsel og syg-
dom, helst, naturligvis, på et tidspunkt, hvor man anser sig selv for at 
være mæt af dage. I forgangne generationer var en god død derimod 
en, hvor man kunne nå at beskikke sit bo, både det materielle, psyko-
logiske, åndelige og relationelle. Dette at opfatte kunsten at dø ordent-
ligt – på latin Ars Moriendi – som en fast og uomgængelig del af det 
menneskelige pensum har de fleste kulturer kloden over anset for helt 
naturligt, men hér er det efterhånden gået tabt i vores dødsforskræk-
kede kultur. Det er en skam og egentlig ganske mærkværdigt, eftersom 
det er det eneste nagelfaste, vi ved om os selv og hinanden: at vi en dag 
skal dø. Vi moderne mennesker opfører os, som om emnet er valgfrit 
og ikke obligatorisk. 

Ars Moriendi var oprindelig titlen på to latinske tekster fra begyn-
delsen og midten af 1400-tallet, illustreret med meget malende træsnit 
som illustrationer, der udgjorde en konkret guide til dødsprocessen. 
Baggrunden for teksten var ikke mindst den allestedsnærværende pest-
epidemi, der havde hærget i hele Europa ca. 60 år forinden. Man kunne 
bogstaveligt talt ikke sparke sig frem for døende mennesker; præsterne 
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kunne ikke nå rundt til dem alle, og da blev det ekstra nødvendigt, at 
det enkelte menneske på egen hånd kunne forberede sig på at møde 
den forestående død. 

Denne bog lægger sig i kølvandet på Ars Moriendi-traditionen: den 
er en brugsbog for alle, der enten gerne vil besinde sig på dødens rea-
litet, eller som sidder med døden ganske nær i form af familiemedlem-
mers og venners forestående død. Eller helst begge dele. For pointen 
er, at hvis vi ikke tør forholde os til vores egen død, kan vi have svært 
ved at forholde os konstruktivt til andre menneskers dødslejer. Soli-
dariteten burde være åbenlys: vi er alle dødelige og kan lige så godt 
komme i gang med at øve os på dét, som ingen af os kan undgå, men 
som vi derfor desto bedre bør kunne hjælpe hinanden med. 

Døden er konkret. Den er – også – en fysiologisk proces, vi som 
mennesker undergår, præcis som fødsler er det. Derfor er konkret vi-
den om, hvad der sker, hvad vi som mennesker kan gøre og hjælpe til 
med omkring et døende menneske, uundværlig. 

For ikke så vældig mange generationer siden fødtes folk derhjemme, 
og de døde hjemme. Efter dødens indtræden lå den afdøde i kisten i 
stadsstuen, hvor folk kunne komme og tage deres farvel, og i tiden 
forinden havde man haft sin gang i det hus, hvor en døende lå. Man 
vidste, hvordan det var at være i huse med døende mennesker, man 
havde en kulturel og almindelig viden om de måder, hvorpå vi men-
nesker følger hinanden til dørs. 

Efter at døden – ligesom fødslerne – er flyttet på sygehuset (og på 
plejehjemmet og hospice) er vi langsomt, men sikkert, blevet kulturelt 
fattige på viden om den tid, der leder frem til selve dødstidspunktet. 
Den viden, vi har, er privat, knyttet til den enkeltes erfaringer, hvor vi 

Doeden naer IN 2.indd   12 08/04/11   14:33:16



13

hver gang må opfinde den dybe tallerken og klare os igennem, så godt 
vi kan, fordi vi ikke har en ”kollektiv” bevidsthed om emnet. Jeg op-
lever i stigende grad, at folk spørger, ”hvordan gør jeg, hvad siger jeg, 
hvad er rigtigt og forkert?” 

Vi lever i en kultur, hvor vi er helt på det rene med, at hvis vi vil lære 
at danse salsa, kokkerere finere fransk madlavning eller male akvarel, 
så bliver vi på en eller anden måde nødt til at sætte os ind i det. Salsa, 
madlavning og akvarelmaling er noget, vi muligvis har eller ikke har 
interesse i, og derfor kan vælge, om vi vil gøre os kloge på. At være 
omkring en døende er noget, vi, hvad enten vi kan lide det eller ej, alle 
kommer ud for – om ikke andet, så når vi selv en dag skal dø. Og selv-
om vi, som Woody Allen, muligvis ikke er bange for at dø, men bare 
ikke har lyst til at være til stede, når det sker, er det en klog og men-
neskevenlig gerning at gøre sig den ulejlighed at sætte sig bare lidt ind 
i dét ene urokkelige, vi alle som levende væsner står overfor: hvordan 
mennesker dør, og hvad vi har brug for, når vi gør det. Samtidig er det 
lige så vigtigt at gøre sig klart, at der ikke findes rigtige eller forkerte 
måder at dø på; hverken det at dø eller at være omkring en døende kan 
gøres til et kursus i origami, hvor der stiles efter smagfulde og smukt 
udførte resultater, og hvor døden bliver et projekt, der skal formes på 
én bestemt måde. Sandt liv og sand død, ligesom ægte kogekunst og 
kærlighed, udfolder sig som regel i henhold til mekanismer, vi ret beset 
ikke har kontrol over. Alle fire ting kræver derimod, at vi tør lægge 
krop til og tør være nærværende lige dér, hvor vi nu engang er. 
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Bogens baggrund og opbygning

Det er efterhånden blevet anerkendt, at døden efterlader sørgende 
mennesker i sit kølvand. Der er i det sidste årti således udgivet mange 
bøger om sorgen over at miste, og sorgen er – i hvert fald på et teore-
tisk plan – slet ikke det tabu, den var engang. Heldigvis. Sorgen ud-
springer naturligvis af, at nogen er afgået ved døden, som regel efter et 
sygdomsforløb. Sygdomsforløbet, dvs. tiden op til døden er ikke særlig 
velbeskrevet, undtagen i diverse fagbøger, og man kan tolke den efter-
hånden omfattende sorglitteratur således, at vi først rigtigt tager livtag 
med døden, efter at den er indtruffet, og at vi stadigvæk er meget lidt 
glade for at anerkende dødens indbyggede realitet i vores liv. 

Livet under et sygdomsforløb og indtil døden er lige så meget liv, 
som alt andet. Det er bare anderledes. Og vi skylder hinanden at blive 
meget bedre til at begå os, når vi deler netop dette stykke liv med hin-
anden. Derfor denne bog, som først og fremmest er en håndsrækning 
til at begribe den eksistentielle og relationelle side af døden. Bogens 
ærinde er således ikke medicinsk, ej heller møntet på en diskussion af, 
hvilke valg, man som døende kan have at træffe mellem hospital, ho-
spice og hjemmet. Bogen er båret af mangeårige refleksioner både som 
præst og som helt almindeligt menneske over mødet med sygdom og 
død, og, ikke mindst, af en erfaring af, at vi nok så moderne og på alle 
leder og kanter kompetente mennesker tilsyneladende ikke bliver bedre 
til at forholde os til sygdom og død, snarere mere og mere ubehjælp-
somme og kejtede i takt med en stadig større medicinsk kunnen.

Bogen henvender sig til enhver, der frivilligt eller ufrivilligt vil sætte 
sig nærmere ind i dødens virkelighed. Den er bygget op som en kom-
bination af overvejelser over, hvorfor vi bliver så kejtede, når vi skal gå 
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ind i dødens rum (kap. 1 og 2); høj- og lavpraktiske råd at tage med sig 
i konkrete situationer i dødens rum (kap. 3); interviews med konkrete 
mennesker, der har stået i dødens rum, og som fortæller, hvad de dér 
har tænkt og gjort (kap. 4); råd om og forslag til, hvad der sker og kan 
ske lige umiddelbart før og efter et menneskes død (kap. 5); opfordring 
til at kunne rumme dødens paradokser og kunne stå med alt det, der 
stritter og ikke kan harmoniseres (kap. 6). Sluttelig rummer bogen 
en række appendikser, man kan læse efter lyst og behov. Man kan na-
turligvis læse bogen fra ende til anden, men også sagtens kun dykke 
ned lige dér, hvor man har behov for det. Bogens blanding af praktik, 
personlige beretninger, anekdoter og citater er et bevidst valg: døden – 
når vi ser på dens eksistentielle og altså ikke dens medicinske side – er, 
som livet, en mangfoldig størrelse, der ikke kan måles og vejes, og som 
kun indkredses ved, at vi udveksler fortællinger om den. 
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vor går grænsen mellem et menneskes kamp for helbredelse og 
dets dødsleje? Hvor er den hårfine skillelinje mellem at spejde

efter helbredelse og evnen til at overgive sig til dødens realitet og mu-
lighed, både for personen selv og for de pårørende? Den grænse er som 
regel kun synlig i et tilbageblik. Oftest er der ingen rød lampe, der 
giver sig til at blinke og fortæller personen selv og omgivelserne: nu er 
grænsen krydset mellem at være alvorligt syg og at være døende. 

Netop derfor er det vigtigt at kunne tale sproget på begge sider af 
denne umærkelige grænse. Det er som en gammeldags vægt, hvor de 
to skåle hænger på hver sin side af midterstangen – og hvor vi i vores 
tid og kultur afgjort er gearet til udelukkende at lægge tid og kræfter 
i helbredelsesskålen. Men vi glemmer at investere energi og omhu i 
den anden vægtskål: dødens realitet og altid nærværende mulighed. Vi 
læser endeløse overskrifter om nye kræftkure, om vitaminer og mine-
raler, om opskrifter på, om ikke evigt liv, så i hvert fald tæt på. Vi læser 
om folk, der tager til udlandet for at modtage behandlinger, som de 
ikke kan få i Danmark. Der køres kampagner for alverdens sundheds-
tiltag. Alt sammen en vild jagt på det gode helbred, og i det kapløb kan 

Kapitel 1

Sygdom er nattesiden af livet, et mindre tiltrækkende statsborgerskab.
Alle, der er født, er indehavere af et dobbelt statsborgerskab,

et i de raskes kongerige og et i de syges. 

Susan Sontag

Grænsen mellem helbredelse og dødsleje

H
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døden nemt ses som den ultimative fiasko: vi fik bare ikke fundet de 
rigtige behandlingsmetoder, eller lægerne var ikke dygtige nok, eller 
vores sygehussystem ikke effektivt nok. Eller den syge har ikke visuali-
seret nok, detox’et nok, afstresset nok. 

Dette kan efterlade både den syge og de pårørende i en gensidig 
pinefuld følelse af ”ikke at have gjort nok”. Både den syge og de på-
rørende kan låse sig fast, ligesom et missil i sin bane, på helbredelsens 
monopol på deres kræfter og tanker. Og der kan opstå en lige så pine-
fuld tavshed, fordi man kun har valgt at have ord i sit ordforråd, der 
har med liv og helbredelse at gøre. Vi fravælger det sprog, hvori døden 
er en mulighed, og som giver et bud på, hvordan livet ser ud, hvis 
man inviterer døden ind som en mulighed, der godt må tales om og 
jongleres med som ”arbejdsmodel” – uanset hvordan sygdomsforløbet 
så i øvrigt går. Det er, som om overhovedet det at tale om døden i en 
sygdomssituation er det samme som at udtale en dødsdom over den 
syge. Eller omvendt: hvis den syge taler om døden, er det det samme 
som at have givet op.

Det er det ikke. Og der skal mod til at gå ind og ændre den opfat-
telse. Der skal mod til at kunne sætte døden på dagsordenen, uanset 
hvordan sygdomsforløbet foregår. Og som pårørende kan det være en 
yderst kærlig handling at samle mod til sig og tale om dødens mulig-
hed, fordi den syge med stor sandsynlighed allerede har tænkt præcis 
de samme tanker, men heller ikke tør sige dem højt. Og hvis begge 
parter sidder tavse hos hinanden for at ”beskytte” den anden mod dis-
se tanker om det at være dødelig, havner man i en ulykkelig situation, 
hvor man af misforstået hensyn lader den anden i stikken.
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Man kunne jo netop tage udgangspunkt i, at vi alle deler præcis 
dette vilkår: at vi er dødelige. Der er en voldsom solidaritet i at kunne 
sige til den syge: ”Jeg ved, at jeg en dag skal dø, og jeg ved, at du en 
dag skal dø. Vi ved bare ikke hvornår. Lige nu er der kommet sygdom 
ind i vores fælles virkelighed, og ingen ved, hvor det ender. Måske går 
det godt, måske går det skidt. Hvis det går godt, har vi til en anden 
god gang sammen øvet os på at dø. Går det skidt, har vi sammen øvet 
os på at dø på et belejligt tidspunkt.” Den engelske forfatter Grace 
Sheppard, hvis mand døde af kræft og som selv i en ung alder fik kon-
stateret og blev helbredt for kræft og levede mange år derefter, turde 
i begge de tilfælde, henholdsvis hun og hendes mand fik en kræftdia-
gnose, tage fat om nældens rod og udtale spørgsmålet: ”Hvad nu hvis 
jeg dør af det her?” At turde kaste dette spørgsmål på bordet gav en 
stor frihed til at kunne sætte forskellige scenarier op, forskellige måder 
at handle og tænke på, alt efter udfaldet. Og Grace Sheppard døde be-
stemt ikke, men blev helbredt. Så man dør ikke af at stille spørgsmålet. 
Tværtimod fandt ægteparret, at det gav dem en stor styrke mange år 
efter, da manden fik konstateret kræft – da var det ikke vanskeligt en 
gang til at stille det spørgsmål.1 

At turde sætte døden på dagsordenen kan man, fordi intet menneske 
naturligvis kan afgøre på et andet menneskes vegne, hvor grænsen mel-
lem helbredelse og dødsleje går. Heller ikke om man er nok så meget 
medicinsk autoritet. Det er der eksempler nok på. Eksempler, der går 
begge veje: mennesker med en diagnose, der har forholdsvis gode ud-
sigter, kan dø lige pludselig. Mennesker med en alvorlig diagnose, hvor 
et lægeligt team har angivet en kort forventet levetid og fraråder yderli-
gere behandling, viser sig alligevel at kunne leve i mange år efter.

1. Living with Dying, Grace Sheppard, Darton, Longman and Todd, London 2010.
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Vi falder ikke om og dør, fordi vi tillader os at tale om døden. Bar-
bara Ehrenreich, amerikansk forfatter, biolog og sociolog, der selv fik 
konstateret brystkræft, har skrevet en bog om den enorme afværge-
mekanisme – eller fortrængningsmekanisme, om man vil – der ligger 
i den amerikanske brystcancerkultur, som udelukkende hylder positiv 
tænkning, optimisme og fremadrettet tænkning, og hvor det at tale 
om døden og alle de ikke særlig vidunderlige aspekter omkring en 
behandling ses som direkte destruktivt og livsfjendsk. Bogen har den 
meget sigende titel: Smil eller dø.2 

Vi skal hjælpe hinanden med at huske på, at vi både kan tale om 
døden og smile, dvs. leve, bare sådan helt almindeligt. Ikke fordi det er 
til at dø af grin over, at vi alle er særdeles dødelige væsner, men fordi 
døden trods alt ikke manes frem i det øjeblik, vi gør den til samtale-
emne. Den hollandske læge Bert Keizer skriver i sin bog … døden må 
du lide – Af en læges dagbog om en ældre kvinde, der gemmer sig i sin 
seng, fordi hun tror, at hvis hun står ud af sengen, dør hun. Han for-
tæller hende, at det er hans indtryk, at hun sidder og venter på Døden 
og i mellemtiden ikke mener, at det er umagen værd at leve: ”Der er 
ikke den mindste risiko for, at Døden springer Dem over… Men det er 
ikke sådan, at De kan tvinge hans hånd. Det kræver mere end at sidde 
og ligge at tvinge Manden med Leen. Derfor ville jeg sige: Stå ud af 
sengen, få noget ud af dagen.” Da han er gået fra kvinden, tænker 
han: ”Hun er et af de mennesker, der tror, at ønsket om at dø, fører til 
døden. Sådan er det ikke. Ellers var Jorden jo affolket for længst. Men 
mennesker er overbevist om, at de ved at sige: ’jeg vil dø’ giver Livet et 
par på kassen og samtidig lokker Døden tættere på.”3 

Når en alvorlig diagnose banker på døren i vores liv, er vi bedst 

2. Smile or Die – How Positive Thinking Fooled America & The World, Barbara Ehrenreich,                  
Granta Publications, London 2009.
3. … døden må du lide – Af en læges dagbog, Bert Keizer, Borgens Forlag, København 1996, s. 132.

Doeden naer IN 2.indd   20 08/04/11   14:33:17



21

tjent med at turde indføre døden som samtaleemne i form af et ”hvad 
nu hvis”. Det skal gøres i frimodighed, fordi ethvert menneskes tid 
ultimativt er dets egen og står uden for vores kontrol. Som Marie de 
Hennezel, en fransk psykolog med mange års erfaring med at arbejde 
på hospice, tænker, mens hun sidder ved en mands sygeleje: 

Samtidig med, at han indrømmer, at han er alvorligt syg, har 
denne mand, som er så glad for kvinder og livet selv, bevaret et 
oprigtigt håb om at komme sig. Jeg hører på det, som jeg altid 
gør, og ved, at den tid, hvert menneske har igen, tilhører men-
nesket selv. Ingen kan med sikkerhed forudsige det, som fortsat 
er et menneskes mest intime mysterium og hemmelighed: tids-
punktet for ens egen død.4 

Eller som Bent Falk, gestaltterapeut og tidligere sygehuspræst, siger: 
”Livskunsten består i at kunne vide, hvornår vi skal kæmpe, og hvor-
når vi skal vige – ligesom planter og dyr, der følger årets rytme og lever, 
fordi de ved, hvornår det er tid til at kaste bladene, at trække mod syd 
eller at gå i hi.”5

Det handler om at turde være i det uvisse. I det, der ikke kan forud-
siges eller kontrolleres, men som skal leves. 

Foranderlighed – et grundvilkår for alle 

At menneskekroppen forandrer sig i alle livets faser, er noget, ingen 
forbavses over eller sætter spørgsmålstegn ved. Inden for et barns før-
ste 13-14 leveår forandrer kroppen sig så drastisk, at man har svært 
ved at forstå, at den ranglede, bumsede teenager med togskinner på 
tænderne nogensinde var det dunede, tandløse lille væsen, der landede 

4. I dødens nærhed, Marie de Hennezel, Tiderne Skifter, 1998, s. 114.
5. Kærlighedens pris, bind II, Bent Falk, Anis, Købehavn 2005, s. 114.
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i ens arme ved fødslen. Og dog vægrer vi os ved at se og anerkende 
kroppens forandring i form af den fortsatte aldrings- og eventuelle 
sygdomsproces. Selvom der dog er tale om helt den samme og ganske 
naturlige forandring som i begyndelsen af livet. Fordi vi som alle bio-
logiske væsner er underlagt et vilkår, vi kan flygte fra lige så lidt som 
døden: foranderligheden. Og præcis ligesom døden er vi alt andet end 
glade for den. Den er ikke stueren og anses for en beklagelig fejl, vi kan 
creme, hårfarve eller plastikkirurgere os ud af. Når raske mennesker 
har det så tilsyneladende skidt med kropslig forandring og aldrings-
processer, hvordan mon det så ikke er for det syge menneske, der i 
allerhøjeste grad har den kropslige uregerlighed meget tæt på. 

I bund og grund er denne angst for forandring, også den kropslige, 
et udtryk for en illusion om kontrol. Når den amerikanske skuespiller 
og sanger Cher – nu 64 år gammel og modtager af talløse plastik-
kirurgiske operationer – siger: ”Alle siger, at jeg er rædselsslagen for 
at blive gammel. Men sandheden er, at i mit job er det at blive gam-
mel det samme som at uddø og forsvinde,”6 udtrykker hun vel meget 
præcist, hvilken holdning til aldringsprocesser og kroppens forandring 
vores kultur lægger for dagen. Og hvor meget vi gerne vil have hånd 
i hanke med den. Men den kontrol, uanset vores medicinske kunnen, 
vil altid være en illusion. Og den største solidaritet vi kan praktisere er 
at sidde side om side, den raske og den syge, og ”repetere” kroppens 
mange faser gennem livet og konstatere, at nu er vi så her. Ved et syge-
leje, hvor kroppen kører sit ”eget løb” – men vel ikke på så grundlæg-
gende anderledes en måde, end som da vi blev teenagere, blev voksne, 
var gravide, kom i overgangsalderen. Forstået på den måde, at disse 
processer også foregik, uden at vi havde hånd i hanke med dem. Vi 

6. Daily Mail, 12. februar 2008.
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må have barmhjertigheden til at kunne se og rumme den uundgåelige 
forandring, vi alle undergår kropsligt på et eller andet tidspunkt. 

Under alle omstændigheder gør vi ikke hinanden nogen tjeneste 
ved at opretholde dette mærkværdige ideal om kropslig uforanderlig-
hed, som medie- og reklameverdenen bombarderer os med. 10 år yng-
re på 10 år uger. Antiage-mirakel uden kemi og kniv, sexet for evigt med 
naturens egne midler, som titlen på en bog fra 2008 hedder7 – med 
forfatterinden på forsiden i trusser, stramt maveskind og aldersangi-
velse (48 år) tydeligt skrevet. I fuld og befriende kontrast til dette er 
et forsidefoto af nu afdøde skuespiller Bodil Udsen8 som 78-årig, med 
alle de rynker og løs hud og vidunderlig foranderlighed, humor og 
livsvisdom, som hendes ansigt mønstrede. 

Forandringen som grundvilkår afspejles også i det faktum, at hvor-
dan end et sygdomsforløb går, er man aldrig den samme som før. Selv-
om sygdommen ikke får dødelig udgang, kan man hverken kropsligt 
eller mentalt vende tilbage til at være den, man var før sygdommen. 
En forholdsvis ung mor, der efter et meget drastisk behandlingsforløb 
for kræft blev erklæret rask, fortalte, dybt rystet i hele sin identitet, 
hvordan hun havde fået begge bryster, livmoder, æggestokke og ægge-
leder fjernet og modtaget heftig stråling og mange kemobehandlinger. 
”Jeg er rask nu, ja,” siger hun, ”men jeg bliver aldrig nogensinde den 
samme person, jeg var før. Aldrig. Jeg skal først til at begynde at finde 
ud af, hvem jeg så er nu.”

At blive rask – betyder det altid kropslig heling?

Heling er ikke det modsatte af at dø, siger Stephen Levine, der i mange 
år har arbejdet med raske, syge, levende og døende mennesker: 

7. 10 år yngre på 10 uger, Thorbjörg Hafsteinsdottir, Politikens Forlag, 2008.
8. På forsiden af Ud&Se, februar 2004.
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