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Den der ikke har lært at dø, dør mod sin vilje. 

Lær at dø, og du skal lære at leve, for ingen skal 

lære at leve, der ikke har lært at dø. 

Den tibetanske Dødebog



Jeg var omkring fem år og med min bedstemor på 

kirkegården. Hun var gammel og tyk med en stor 

vorte på den ene kind og lidt lyst skæg på hagen. 

Frakken var mørk og lang, skoene solide, de havde 

holdt til mange forsålinger, og hatten godt brugt. 

Med hensyn til den høje alder, så kan jeg regne 

ud, at hun må have været omkring 70 år. Bedste 

besøgte kirkegården hver uge, selvom hun var dårligt 

gående, og hun pudsede stenen, nippede lidt hist 

og pist, rev den lille gang med de små sten og satte 

friske blomster i et vakkelvornt blikkræmmerhus. 

Normalt var hun lattermild, sådan husker jeg hende 

i alt fald, men på kirkegården blev hun sørgmodig 

og fremmed, når hun med en blød klud gnubbede 

over navnet på den datter, der døde så tidligt. Af 

tuberkulose. Det var også det, hendes mand var død 

af, min farfar, som jeg heller ikke havde kendt. Når 



Bedste var færdig, blev hun stående lidt foran stenen, 

og jeg vidste, jeg skulle være helt stille imens. Også 

luften stod stille og fuglene tav, for døden var nær og 

med den en hvid angst og en følelse af uvirkelighed. 

Men heldigvis kunne børn ikke dø. Ikke før de var 

så store, som min faster havde været. Og det var sket 

i gamle dage, dengang landet var befolket af enker 

med store forklæder, der ikke kunne forsørge deres 

børn, så de var nødt til at sende dem ud at vogte 

får, når de fyldte otte år. 

 Når Bedste langt om længe var færdig, tog 

hun min hånd, og vi begyndte den møjsommelige 

vandring tilbage. Også den tog tid, for Bedste hilste 

og snakkede med så den ene og så den anden gamle 

dame, og bortset fra snakken om, hvem der nu var 

gået bort, hvem der havde fået nerver eller anden 

dårligdom, så var det rationeringen og manglen på 

varer, der optog dem. Når vi passerede tyske soldater, 

snerpede Bedste munden sammen, krøllede den så 

at sige, og jeg vidste udmærket, hvad det betød.

 Det, der undrede mig, det var, at Bedste kig-

gede efter andre gamle damer, at hun bemærkede, 

hvis de havde fået ny hat eller nye sko. 

 Når de var så gamle, kunne det da være lige 

meget.





Min underarm hviler på den bærbare. Huden er 

tynd, lettere rynket og marmoreret. En kode. En 

nogenlunde troværdig forudsigelse af en udløbs-

dato. Et billede på kronologisk tid. Levet liv. En 

forbavsende ødelæggelse. Ingen grund til frygt for 

lurende voldtægter, hvorimod risikoen for et hurtigt 

tasketyveri er steget.

Som midaldrende forestillede jeg mig stadig, at jeg 

ville blomstre i min visnen, stråle i min afblegethed, 

magtfuldt trænge igennem med en svag og måske 

let rystende stemme. Jeg havde troet, at man hele 

livet kunne vælge til og fra ud fra forgodtbefindende. 

At sansen for solnedgangen og hyldens duft var 

vigtigere end nedgroede tånegle, forfodsplathed og 

slidgigt. Så længe livet pulserede i kroppen, var der 

ingen grund til afmagt. Og det er der måske heller 

ikke. Men kroppen er, hvordan jeg end vender og 

drejer det, mere end en udfordring, den er en gåde. 

Også det forgængelige er et mysterium. 



 At træde ind og træde ud. Opstigen og ned-

stigen. Blomstring og visnen.  



Protesterne og indsigelserne er stort set slup-

pet op. Anti-rynkecremen købes dog stadigvæk, nu 

suppleret med antirynke-serum. Ansigtsløftning 

uden kirurgi. Et æstetisk eksperiment i afviklings-

fasen. For det er afvikling, jeg er i gang med. Men 

kun på ét plan.  

 Da jeg som yngre læste Den tibetanske Dødebog, 

stregede jeg følgende ind: ”Betragt dette liv, det 

næste liv, og livet derimellem, i Bardo’en, som ét, 

og væn dig til dem således, som ét.”

 Citatet fandt jeg både sandt og meningsfuldt, 

blandt andet fordi jeg meget tidligt havde fået en 

erfaring, der ikke efterlod mig i tvivl om, at jeg 

havde levet før. Jeg havde aldrig udefra hørt om 

denne mulighed, og den blev da også helt og aldeles 

afvist, da jeg ville dele oplevelsen. Erfaringen var 

dog stærkere end min mors ord.  

 I dag er citatet i høj grad relevant for mig 



at huske på, for ikke kun aflæser jeg kroppens 

tegn, men med pensionens udbetaling er jeg også 

automatisk havnet i en kasse, hvor jeg er reduceret 

til et endimensionalt fortolkningsobjekt med behov 

for en rationel og nogenlunde hygiejnisk pasning 

og afslutning. 

 Ældrebyrden. Jeg lader det stå lidt.

 

Jeg læser i avisen, at også tiden er et stort problem 

for min slags. Kort sagt så har jeg for meget af den. 

Der kommer ikke nok og besøger mig. Og desuden 

er tiden blevet til en ventetid, for jeg skal vente på 

maden, på hjemmehjælpen, på medicinen og på 

børnenes besøg. 



Et østerlandsk visdomsord siger, at frihed 

ikke er at gøre det, du synes bedst om, men at synes 

om det, du gør. 

 Hvis jeg overfører de ord på alderdommen, 

så ligger min frihed i, at jeg skal synes om at være 

gammel. Jeg skal hengive mig til det. Overgive mig. 



Være i præcis det, der er, uden at identificere mig 

med det. Der er jo i virkeligheden heller ikke stort 

andet at gøre, hvis man ser fornuftigt på det. Og 

dog er det sjældent det, vi gør. 

 En værdig holdning til det at blive gammel 

kræver en bevidst indsats. Alderdommen kommer 

af sig selv. Kroppens svækkelse kommer af sig 

selv. Defekterne. Omgivelsernes gruppering af dig 

kommer af sig selv. Du bliver sat i en bås, hvor du 

måske møder medlidenhed, måske ligegyldighed 

eller overbærenhed, og i bedste fald får du at høre, 

at du holder dig godt. – Gud, jeg troede da ikke, 

du var så gammel! Bag ordene ligger dommen:

 Unge er perfekte.

 Gamle er defekte.

 Derfor er det også uhøfligt at spørge til en 

ikke-ung dames alder.

 Et af de grovere eksempler på aldersdiskrimina-

tion kommer fra Venstres Ungdom, der har foreslået, 

at man skal miste sin stemmeret, når man går på 

pension.

 Og dog snakker regeringen om, at den gen-

nemsnitlige levealder bør stige med tre år. Så vi 

kommer på højde med de lande, vi sædvanligvis 

sammenligner os med.




