
Kort lunte

“Enhver kan blive vred. Men at blive vred på den rigtige 

person med den rigtige styrkegrad på det rigtige tidspunkt 

og af den rigtige grund – det er ikke let.”
ARISTOTELES

I kender det måske fra jer selv. Lige først faldt det i hvert fald ikke mig 
ind, at det var MIG, der var noget galt med. Min dødlignende træthed 
hver eftermiddag kunne sådan set udmærket være arbejdets skyld. Den 
vidunderlige cocktail af irritabilitet og sure miner, som jeg oftere og of-
tere skænkede med rund hånd hjemme i de private gemakker, skulle 
da klart skrives på min daværende kærestes regning. Han var jo håbløs. 
SÅ håbløs. For eksempel tyggede han på en måde, der fi k ham til at se 
utrolig bøvet ud. Det var jeg sikker på, at alle andre også mente. At jeg 
ikke havde lagt mærke til det i starten af vores forhold, var mig en gåde. 
Og hans tøjstil – (som vel egentlig heller ikke var skiftet, siden jeg mødte 
ham) – var helt umulig i mine øjne. Jeg syntes også, at han i stigende 
grad sagde dumme eller ligegyldige ting. Man kan godt skære ind til be-
net og fastslå, at han irriterede mig, så det drev ned ad væggen. At fejlen 
var hans helt og aldeles kunne der ikke herske tvivl om!

Der var også min ukontrollable tudetrang. Den ramte ud af den blå luft. 
Bang. Bedst som jeg sad der i morgenkaffen, blev øjenlågene pludselig 
tykke, og lige meget, hvor meget jeg kæmpede imod, så strømmede tå-
rerne bare ned af kinderne. ”Ikke noget”, var mit standardsvar på spørgs-
målet om, hvad der dog var i vejen. Det var faktisk utrolig ubehageligt. 
Tårerne stemte slet ikke overens med det mere hårdkogte selvbillede, 
som jeg dyrkede dengang. Min far var død nogle måneder forinden, og 
den sorg, som det medførte, skal selvfølgelig ikke negligeres. Men jeg var 
nogenlunde på det rene med den sag. Dels fordi han var syg længe og 

14

Hedeturen_150x225_materie_06.indd   14Hedeturen_150x225_materie_06.indd   14 11-02-2010   19:07:0211-02-2010   19:07:02



utallige gange havde udtrykt ønske om at slippe for at deltage i festen 
længere. Dels fordi jeg har en dejlig familie til at tage den slags snakke 
og tudeture med. Morgentårerne var af en anden kaliber. Selvom de irri-
terede og plagede mig, accepterede jeg dem mærkeligt nok uden at over-
veje, at der måske lå noget fysisk bag.

Mine menstruationer havde også deres eget uregelmæssige liv, uden at 
jeg tænkte nærmere over det. Det havde de haft før, da min mor døde 
fem år tidligere. Dengang fi k jeg ligesom en fysisk knockout. Som en an-
den kegle på bowlingbanen blev jeg fejet ud over kanten. Jeg var i bund 
og grund i ubalance. Ved en enkelt lejlighed anede jeg for eksempel ikke, 
hvordan jeg var kommet hjem i taxa fra en fest. Der var bare et stort sort 
hul. Det var ekstremt pinligt, da jeg vågnede og ikke kunne fi nde min 
pung. En taxakvittering havde jeg dog, og ringede selvfølgelig til selska-
bet for at høre, om pungen var i bilen.

– Hvor steg du på taxien?
– Øh … det ved jeg ikke.
– Hvor sad du i bilen, foran eller bagi?
– Øh … det ved jeg ikke.

Det var ikke nogen god samtale. Stemmen i den anden ende røbede, at 
vedkommende helt afgjort tænkte sit. Lige så lidt som jeg tålte alkohol 
på det tidspunkt, lige så utilregnelige var mine menstruationer. Jeg gik 
til sidst til min læge, der ordinerede en hormonkur. Den bragte mig til-
bage på sporet, om jeg så må sige. Livets skole havde nu lært mig den 
lektie, at voldsomme begivenheder kan have et meget fysisk udtryk, i 
hvert fald hos mig. Så da mine menstruationer igen blev uregelmæssige, 
forbandt jeg det med min fars død.

Det var de pludselige angreb af voldsom varme, der tvang mig til at tæn-
ke tanken om overgangsalder. Bedst som jeg sad og fjollede med kol-
legerne i kantinen, blev der kastet en usynlig varmebombe et sted inde 
i hovedet. Pouww! Varm luft steg til vejrs fra min hovedbund, og jeg fi k 
en grim rød farve og et glinsende lag sved i hele ansigtet. Det var enormt 
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væmmeligt! Jeg følte det også utroligt intimiderende. Hvad tænker de 
andre, når man sidder der og fl asher rødt lys i hele hovedet? Andre gange 
var angrebet en total-oplevelse, der involverede hele kroppen, og jeg fi k 
en klar idé om, hvordan røde pølser har det i deres lunkne vand. Rødt og 
vådt og fedtet. Hedeturene slog til hvor som helst og når som helst, og 
dem havde jeg rigtig svært ved at placere ansvaret for.

På det tidspunkt var jeg lige knap 40 år. Til sidst overgav jeg mig og ind-
rømmede nødtvungent, at der måske var et-eller-andet galt og traskede 
op til min gynækolog. Helt ærligt, så ved jeg ikke, hvad jeg forventede. 
Men i hvert fald ikke det han sagde: Du er i overgangsalder. Det tog to-
talt fusen på mig. Og han tog en blodprøve for at være helt sikker i sin 
sag. En uges tid senere kom bekræftelsen.

Hvis jeg var et surt opstød før, så skulle I have set mig da!! Beskeden 
passede ualmindelig dårligt ind i min selvforståelse. Gamle damer er i 
overgangsalder. Kedelige koner er i overgangsalder. Men jeg var jo bare 
40 år og ikke 400 år. Nej, hvor var den svær at sluge. Skulle jeg så gå der 
og være et svedigt svin? Hvor længe? Og hvad så bagefter? Jeg blev sur, 
gal, hidsig og ramt af en tsunami af selvmedlidenhed.

Om aftenen var jeg det, der med en pæn omskrivning kan kaldes ind-
advendt. Min kloge datter, som på det tidspunkt var 7 år, valgte at gå 
tidligt i seng helt frivilligt, og min hårdt prøvede kæreste valgte meget 
fornuftigt at gå i ét med tapetet. Rent psykologisk var jeg bare slet ikke 
parat til at være “en af dem”. Det var en tilstand og en fase i livet, jeg var 
uforberedt på, og som jeg reelt intet vidste om. Alt i mig strittede imod. 
Præmenstruel mokke – okay, det kan jeg leve med. Men overgangsalder 
Føj!! Det er noget med at være gammel, udtjent, usexet, ukvindelig, kørt 
ud på et sidespor, færdig, slut, prut, fi nale. Hvor jeg havde fået den idé 
fra, tænkte jeg ikke nærmere over på det tidspunkt. Jeg var mig det ikke 
bevidst, at jeg var SÅ præget og proppet med intolerante og nedgørende 
holdninger. Jeg var styg.
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På det tidspunkt i mit liv i almindelighed og lige den aften i særdeles-
hed, var overgangsalderramte kvinder nogle svedige bæster på deroute, 
og fandengalemig om jeg ville være med i fl okken. Jeg stortudede, da jeg 
kom i seng.

Min overgangsalder blev i første omgang udskudt. Jo tidligere du kom-
mer i overgangsalder, des større risiko er der for at få knogleskørhed si-
denhen. Både min læge og min gynækolog forklarede, at der var en øget 
risiko, især når man som jeg var meget tynd (dengang, hehehe) og stor-
ryger (også dengang). Det ville kunne afhjælpes med hormonpiller, som 
på den anden side indebar en lille øget risiko for at udvikle brystkræft.

Skal man så vælge pest eller kolera? Hverken læge eller gynækolog var i 
tvivl. De mente begge, at hormonerne var at foretrække og anbefalede 
mig kraftigt at holde op med at ryge ved samme lejlighed. Kvinderne i 
min familie har heldigvis ikke været plaget af brystkræft, hverken på min 
mors eller fars side. Så der følte jeg mig rimelig heldigt stillet. Til gen-
gæld har kredsløbssygdomme krævet mange ofre i slægten. Efter at have 
tænkt mig om og lavet en aftale med lægen om, at jeg måtte komme til 
brystmammografi  hvert andet år, valgte jeg pillerne. Holdt jeg op med 
at ryge? Nej. Og fra den dag var rygning en evig kilde til møghamrende 
dårlig samvittighed, indtil jeg omsider stoppede helt som 43-årig.

Det er indlysende, at det altid er op til dig, om du vil sluge piller for at 
rette op eller ned på tilstande i dit liv. Jeg er i det store hele en rimelig 
stærk pille-kritiker. Jeg mener, at vi mennesker bør udholde både den 
lille fysiske smerte og det lille psykiske ubehag uden kemisk indblan-
ding. Af samme grund har der aldrig huseret andet end hovedpinepiller 
og noget håndkøbsmedicin mod en udefi nerbar allergi i mit private me-
dicinskab. Summa summarum: jeg sagde ja til hormonpillerne, i hvert 
fald for en tid. Måske brugte jeg knogleskørheden som undskyldning 
over for mig selv, for i virkeligheden var det selve det at være i overgangs-
alder, jeg fl ygtede fra.
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Hurra. Jeg gentager: Hurra!

Efter en måneds pillespisning syntes jeg ligesom, at jeg genfandt mig 
selv. På sin vis havde jeg i lang tid gået rundt som min egen sure og 
vrisne tvilling. Som en velkendt person jeg alligevel ikke helt havde styr 
på eller kendte til bunds. Nu var tvillingen smuttet et andet sted hen, og 
jeg følte helt enkelt, at jeg var trukket i min egen gamle og genkendelige 
psykiske overfrakke. Det var FANTASTISK!! Jeg kunne endda se, hvor 
urimeligt jeg indimellem havde opført mig. Noget af det i hvert fald. 
Træerne vokser ikke ind i himlen, vel?

Nu kan jeg næsten høre hele den rigtig seriøse anti-pille-hær rejse sig og 
råbe ad mig. Der er mennesker, som bliver utroligt ophidsede af at høre 
ordet hormon-pille nævnt som noget positivt. På et tidspunkt medvir-
kede jeg i et indslag på tv om overgangsalder, og fortalte da den historie, 
jeg er i gang med her: – at jeg havde spist hormonpiller, og de havde gjort 
noget godt for mig. En kvindelig skuespiller, der skulle medvirke senere 
i programmet og i forbindelse med et helt andet emne, skældte mig hu-
den fuld, da jeg kom ud af studiet. “Du sagde hormoner alt for mange 
gange, det er helt forkert af dig!! Du må ikke tale om hormoner på den 
måde!! De er farlige. Det er meget forkert af dig!!”. Hun kunne næsten 
ikke falde ned på jorden igen. Hendes eget bud på en kur må siges at 
være lige lovlig friskt til min smag. Hun havde drukket morgenurin – sin 
egen -, og det virkede angiveligt udmærket. Jamen velbekomme.

Jeg vil gerne understrege på det kraftigste, at jeg ingen særlige ønsker 
har om at gavne medicinalindustrien. Jeg medvirker ganske vist på 
hjemmesiden www.minandenungdom.dk om overgangsalder, som er 
oprettet og betalt af Novo Nordisk, men ingen blander sig i, hvad jeg 
skal mene og ikke mene. Det var min og de andre to kvinders betingelse 
for at medvirke, og da jeg sagde ja til at deltage i panelet, var det for at 
få mulighed for at tale højt om overgangsalder. Det har fungeret fi nt, 
og vi tre madammer er meget forskellige og har ofte vidt forskellige ind-
gange og syn på mange af de spørgsmål, som vi har fået stillet. Jeg har 
heller ingen særlige ønsker om at gavne den alternative naturmedicin-
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bølge, som har hyldemeter af tilbud til kvinder i overgangsalder. I det 
hele taget vil jeg slet ikke forpligte mig eller tage en “trosretning” til mig 
på forhånd. Vil du vide mere om den indfaldsvinkel, kan du læse mit 
interview med Lise Dahl, som også medvirker i panelet på hjemmesiden. 
Hun har VM i alt det med den alternative kost. Den sidste kvinde i pane-
let er Ulla Stavnsbjerg, som er sexolog, og hende har jeg interviewet om 
hendes speciale “overgangsalder og lyst”, hvilket du også kan læse mere 
om senere i bogen.

Min overbevisning er, at det er og bliver en privatsag, hvad du vil ind-
tage – om noget overhovedet. Du skal blot huske, at du er i gang med at 
gennemleve en naturlig del af din udvikling og ikke ramt af en smitsom 
sygdom. Derfor er det nødvendigvis også dit personlige ansvar at under-
søge markedet, søge råd og lade dig vejlede af mennesker, som du har 
tillid til. Men det kan være en rigtig stor opgave at skulle overkomme, 
når man er træt, forvirret, plaget af gener og usikker på det hele. Jeg 
kan desværre kun bekræfte dine værste anelser om, at det hele virker 
uoverskueligt: It´s a jungle out there! Mit råd til dig er, at du roligt kan 
plage din praktiserende læge om at få henvisning til en gynækolog, og 
så kræve at få nogle solide undersøgelser og informationer der. Skriv alle 
de ting ned, som du er i tvivl om og insister på at blive siddende, til der 
er faldet et tilfredsstillende svar på det hele.

Som Ulla fra før siger: – man skal huske at elske sine hormoner, mens 
man har dem. Det er en stor sandhed. Hormonerne gør rigtig meget for 
os, som vi ikke tænker over i al den tid, hvor de er en selvfølge. Nu var 
jeg ved at miste mine, og på det tidspunkt i mit liv var jeg ikke god til 
at håndtere det. Så jeg var lykkelig for mine købte hormoner i de næste 
6 år.
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