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Slanger kan være uforudsigelige. De kan være svære at 
få øje på. De kan snige sig ubemærket ind på dig og give 

dig et smertefuldt livsfarligt bid eller overmande dig  
og langsomt men sikkert kvæle dig. Hvis dit liv bliver 

fyldt af slanger, må du se angsten og slangerne i  

øjnene. Slanger kan tæmmes og give dig ekstra styrke.
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Forord

Jeg har noget vigtig på hjerte. Jeg føler mig forpligtet til 
at fortælle min historie. Den er ikke fortalt før. Jeg ved, 
at den er meget vigtig at høre for mange og interessant 
for de fleste. 

Jeg var 40 år, da jeg pludseligt blev udsat for en kata
strofe, der ændrede mit liv dramatisk. Amyotrofisk lateral 
sklerose, en neurologisk sygdom, gjorde på to år, at jeg 
mistede min tale, at jeg mistede evnen til at indtage mad 
og drikke, at jeg blev lam og bundet til kørestol og respi
rator, at jeg mistede min erhvervsevne, og at jeg blev skilt 
fra min kone gennem 20 år. 

Kan man tænke sig en mere traumatisk katastrofe? 
Mit liv er så ekstremt, at mange straks ville fravælge det, 
hvis de kunne. Da mit liv kun kunne fortsætte med en respi
rator, var det heller ikke forventeligt, at jeg ønskede livet. 
Der lå svære spørgsmål, som ingen kunne svare entydigt på. 
Var mit liv værd at leve? Var det uetisk at forlænge det? 

Mit bedste svar på disse spørgsmål er en påstand, som 
jeg håber, at bogen kan gøre forståelig: Vi skal tænke os et 
teoretisk valg mellem to liv. Det ene liv er det, jeg gen
nemlever med min sygdom. Det andet liv er det, jeg ville 
have levet uden min sygdom og dens konsekvenser. Hvis 
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man så tænker sig, at jeg i begge liv ville dø samme dag. 
I det første liv af min sygdom og af en ulykke i det andet. 
Hvilket liv ville jeg så vælge? Jeg ville vælge det første! 

Jeg er klar over, at det er en absurd påstand med alle 
de tab, som jeg har lidt. Det er klart, at jeg har lidt afsavn, 
men jeg valgte hurtigt at betragte det sådan, at sygdom
men giver mig en ny fase i livet, hvor der er mange nye 
muligheder. Omgivelsernes forventninger til mig er me
get reducerede. Mine egne muligheder er også meget re
ducerede, men til min overraskelse har nye glæder åbnet 
sig for mig. Det handler i høj grad om at opnå en accept 
af sin situation og finde en indre ro samtidigt med at være 
åben for verden omkring sig. Lykkes det, er der man
ge ting at finde glæde ved. Ting, som jeg som rask fandt  
banale og trivielle, har fået en ny dimension. Det er en 
gave at fralægge sig sine roller, som giver status, og pil
le alle de lag af sin personlighed og lære sig selv at kende 
som et mere uspoleret menneske. Man kan give tid til sig 
selv og kan gøre det, som man gerne vil uden at blive stil
let til regnskab og målt og vejet for sine handlinger. Det 
lyder måske egoistisk, men tværtimod viser jeg mere nær
vær over for mine omgivelser. Jeg har tiden og overskud
det til det. Mit spørgsmål er: Skal man virkeligt udsættes 
for en katastrofe for at komme til så basale erkendelser af, 
hvad et lykkeligt og indholdsrigt liv er? For mig var det 
åbenbart nødvendigt.

Mit raske liv var godt. Jeg havde succes på alle fron
ter. Det liv ville jeg næppe have ændret, hvis jeg ikke var 
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blevet syg. Omvendt vil jeg ikke undvære denne tid som 
syg, hvor jeg lærer så meget. Sygdommen har vist mig 
nye sider af livet, som jeg ellers ikke ville have set. Jeg har 
set mange hæslige slanger i øjnene, mærket smerte og følt 
ydmygelser. Til tider har det været fristende at opgive, 
men nu føler jeg mig stærkere end nogensinde før. Livet 
er altid en gave, og ingen har en målestok, som kan afgø
re, hvilket liv der er bedst. Det kan man kun ved at leve 
det. Det lykkes mig næsten altid at tænke, at jeg har haft 
en god dag, når jeg lægger mig til at sove. Er det ikke 
præcis det, livet handler om? 

Jeg henvender mig mest direkte til dem, som er i be
røring med ALS. Sygdommen har mange ansigter. Den 
lammer de syge med forskellig hastighed og rammer for
skellige områder af kroppen først. Nogle rammes først 
på tale, vejrtrækning og synkefunktion, mens andre først 
lammes i arme og ben. Fælles for alle er imidlertid, at 
det er lammelsen af vejrtrækningen, som er den dødelige 
konsekvens af sygdommen. Inden for de sidste cirka 10 
år er man begyndt at tilbyde respiratorbehandling, når 
vejrtrækningen svigter. Førhen kunne man ikke andet 
end dulme smerter og kvælningsfornemmelse med mor
fin, så de syge kunne få en nådig og værdig død. Med  
respiratorbehandlingen er sygdommens natur og progno
se ændret radikalt. I princippet kan man omdøbe ALS fra 
at være en hurtig, dødelig sygdom til en kronisk sygdom, 
som man kan leve med i adskillige år. Den konstatering er 
meget svær at udbrede, fordi ALS har været betragtet som 
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