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Prolog

Hvad stiller man dog op, når ens baby pludselig får konstateret 
kræft?

Jo, man tuder i timevis, råber ad sygeplejersker og læger … alt 
imens man skriver frustrationerne ud af kroppen. Det er i hvert 
fald det, jeg gør, da min lille Ella får stillet diagnosen leukæmi i 
december 2009. Straks efter indlæggelsen åbner jeg min laptop og 
blogger løs om livet på Rigshospitalets Børnekræftafdeling.

Dagbogen indledes dagen før Ellas ni-måneders fødselsdag. Kuf-
ferterne står pakkede og klar til solskinsferie sydpå. Efter en uges 
afslapning er det planen, at Anders overtager barslen hjemme, 
mens Storesøster Nora og jeg vender tilbage til børnehave og job.

Sådan kommer det bare ikke til at gå. Ella, der har været halvsløj 
de sidste par uger, er blevet dårlig. Hun har feber, og ansigtskulø-
ren er gul og gusten. Lymfekirtlerne på halsen er hævede til dob-
belt størrelse, og i hendes venstre tinding træder en underlig blå-
violet bule frem.

Charterturen sløjfes kort før afgang, og jeg kører i stedet min 
datter til vagtlægen på Roskilde Sygehus. Her henvises til et sam-
menfald af ganske ufarlig blodansamling og vinterens udbredte 
svineinfluenza, der begge nok snart vil gå over. Vi bedes køre hjem 
igen, men jeg er bekymret og nægter at gå, før der bliver taget en 
blodprøve – og fundet en forklaring.

Her begynder historien om sorgen over at stå med et alvorligt 
sygt barn. Om kampen for at føle sig hørt og mødt på en fortravlet 
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afdeling, der er voldsomt præget af nedskæringer og urimelige ar-
bejdsbetingelser for personalet. Om en helt almindelig familie i en 
helt usædvanlig situation …

Det har været en stor beslutning for mig at udgive mine private 
dagbogsnoter. Men kan min fortælling støtte bare én enkelt krise-
ramt familie, nå ud til bare én enkelt sygeplejerske, læge, politiker, 
mor, far eller bedsteforælder, er det det hele værd.

Tak til alle vores kære for åbne telefoner i svære nattetimer, lyt-
tende ører, indkøb, børnepasning, trøst og kram. Kys til de fami-
lier, der stadig kæmper; hold ud! Kys til de små engle, der ikke 
klarede det så langt; I vil altid være i mit hjerte …

 
Roskilde, sommer 2012
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Lørdag 5/12
Roskilde Sygehus, sent om aftenen. Kølige bløde fingre – ikke bare 
bløde men silkebløde. Lægen hedder Simon. Han tager blidt fat 
om begge mine hænder, der nu hviler i hans. Min stemme er un-
derligt rolig: »Jeg hører, hvad du siger.« Trækker hænderne til mig 
men griber lidt efter selv ud efter ham. Slatten Ella på armen af 
sygeplejersken. Nu ryster hele min krop.

Jeg må ringe til Anders.
Tre matte striber, tre klare striber. Tre matte striber, tre klare stri-

ber. Tre matte striber, tre klare striber. Er det fordi, at man ikke skal 
kunne se ind, eller fordi man ikke skal kunne se ud af ambulancens 
bagrude? Umuligt at orientere sig. Rødovre? Nej, her er for mange 
lyskryds – tog vi egentlig motorvejen? Ella babber ved brystet. Hun 
ligger på min mave og brænder af feber. Tæppet glider hele tiden af 
de små tykke bare ben. Så standser vi, dørene åbnes. Vent! Hendes 
fod sidder fast i instrumenterne. Vi lirkes ud i natten.

Rigshospitalet, Juliane Marie Centret, 5. sal, Stue 4. »Se om I kan 
få sovet lidt!« Skal tisse og går ud på det sterile badeværelse. Sed-
del ved siden af kæmpe køleskabslignende monstrum:

Brugte bleer og opkastbakker skal først i gul plastikpose 

herefter i hvid pose med cytostatikamærke på mens barnet 

får kemo og fem dage efter.

… og så for resten hjertelig velkommen til Rigets mest skumle af-
deling!

Uro, knuge, ryste. Maske, kittel, handsker på. Spadserer en tur. 
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Elevator. Oplyste tomme gange. Kirke  denne vej. Gudsforladt 
og frygtelig, hurtigt ud igen. Gad vide, om vores store Nora er fal-
det godt i søvn hjemme hos Farmor og Farfar? De rykkede dælme 
hurtigt ud, Svigerne. Mon ikke de har regnet ud, hvor alvorligt det 
er med Ella? Brillerne dugger, åndenød. 

Min lille pige. Hvad fanden skal det ligne???

Søndag 6/12
»Godmorgen! Ja, der er jo fundet leukæmiceller i blodet – under-
søger videre i morgen. Regn med, at Ella nok skal passes hjemme 
det næste to et halvt års tid. Indtil videre er I alle højisoleret her-
inde på sengestuen på grund af hendes svineinfluenza og må kun 
i nødstilfælde bevæge jer ud. Husk da masker og så videre. (Hov, 
der ringede min vigtige mobil – ses!)«

Vat- og bomuldsfornemmelse. Deltager i gudstjeneste. Kirken 
fremstår en anelse mere imødekommende end i nat men dum 
præst. Går stortudende før nadver. Jeg må ringe til min søster. Min 
mor skal også have besked. Hvor gør det ondt.

Udleveret i forældremappe:

• Velkommen til Rigshospitalet

• Velkommen til Børneonkologisk Afdeling 5054

• Når børn får kræft

• Kemomanden Kasper og hans jagt på de sure kræftceller

• Da Sara fik kræft og alt blev anderledes

På blejagt. Overfaldes af smalltalkende proletar i depotet: »Hejsa! Vi 
har været her en måned, og min datter her er syg og i øvrigt pisseir-
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riterende, fordi hun vil klippe julehjerter med mig, men det gider 
jeg altså ikke, for jeg har nemlig lige siddet en hel time med hende 
nede i legestuen (etcetera, etcetera, et – i det uendelige – cetera.)«

Hvor længe var det lige, vi skulle være her?

Mandag 7/12
Glyks i måsen – så kommer der en bæ ud af den lille forstoppede 
mave, af sted til badeværelset. Klonk! Snublet over dropstativet, 
viklet ind strøm- og væskeledning. Biiiiip: “Occluded patient-si-
de!” Biiiiip: “Air in tube!” Bipbipbippeliiiiip!

Note to staff! Kunne vi allernådigst: 1) Bede om, at nogen (any-
one???) reparerer radiatoren, der overopheder vores højfebrile 
kræftramte baby – bare inden for indeværende måned? Stress en-
delig ikke, vi ligger her såmænd nok også om et halvt år. 2) Få 
smurt de gamle faldefærdige 60’er-vinduer, så vi kan få bare en 
anelse luft? Og nej, pt. ingen intentioner om udspring fra 5. sal.  
3) Anmode om en puslepude? I ved, sådan én til småbørn … 

Første indgreb – Far med ind til bedøvelse: Knoglemarvsbiopsi i 
hoften, lumbalpunktur med spinalvæsketjek i ryggen og anlæg-
gelse af centralt venekateter (CVK) i brystet.

Gåtur sammen i kulden rundt om Søerne. Her er en indisk restau-
rant, godt at vide. Over en bro. Italienske specialiteter – har de mon 
lækre antipasti? Nå, manden bag disken ser alt andet end italiensk 
ud. Rødt lys. Aha, en Netto – vi køber lige lidt god vin. Hvorfor 
fanden laver de ikke gangene bare en μ bredere i denne frygtelige 
discount-biks? Savner vores lokale SuperBest! Der er kun gået 30 
minutter og de sagde helt op mod to timer. Men lad os gå tilbage … 
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Pling: 5. sal. Elevatordørene slås op. Ventende sygeplejerske: »Er 
I Ellas forældre?« 

Så er det altså sket, død og borte, kunne sikkert ikke tåle bedø-
velsen, vores Lillepige, farvel og tak. Iskoldt roterende klippestyk-
ke i mave, slatne knæ. 

»Det gik godt. Hun ligger på opvågningen – kom I med mig.«

Tirsdag 8/12
Ella & co. tilbyder alle familier med kræftramte børn – for yderst 
fordelagtigt medlemspris – afslappende dampbad i nyindrettet 
finsk sauna på Børneonkologisk Afdelings nye velværerum, Stue 4.

Kokken Kenneth – vores nye yndlingsperson: »Frisk grønt 
s’gerne, vegetardæller s’gerne, alverdens frugt s’gerne. Kager, is, 
bolcher, sodavand s’gerne s’gerne s’gerne!« Erhm – man skulle 
måske overveje at få sig en løbetur i Fælledparken fra tid til an-
den?

Far har hentet Nora hos Farmor og Farfar og kørt hende på vi-
sit hos Lillesøster. Christ, hvor vi koger herinde – fire personer 
på minus ni m2. »Nej Nora, vi kan ikke gå ud på gangene uden 
kitler på – er stadig i isolation.« »Nej Nora, du må ikke sjippe 
i Lillesøsters dropslange.« »Nej Nora, tremmesengen er ikke en 
klatrevæg.« 

Iltmangel! 
Nora møffer sig op i Mors seng, og vi døser aftenen væk arm i 

arm over Bamses Billedbog. Fik undervejs strikket en mail sam-
men til familie og venner:
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Kære alle

Jeg har en rigtig dårlig nyhed at fortælle: Ella har fået kon-

stateret leukæmi. Vi er indlagt på Rigshospitalets Børne-

onkologisk Afdeling og afventer præcis diagnose. Helbre-

delsesmulighederne er gode, men det bliver et langt forløb, 

hvor Ella sandsynligvis skal passes hjemme af den ene af os 

de næste to et halvt år. Indtil videre er planen indlæggelse et 

par måneder, da Ella starter kemoforløb op i morgen.  

Lige nu sidder vi alle fire på vores lille dårligt udluftede 

og grimt indrettede hummer og ser børnefjernsyn på hårde 

madrasser. Ude på gangene, i fælleskøkken og legestue su-

ser skaldede unger omkring med dropstativer og spiser slik. 

Kufferterne var pakkede og klar, men Gran Canaria må 

vente – paraplydrinken ved poolen blev erstattet af kedelig 

hospitalskaffe. Hvor er livet en underlig størrelse … 

Mange hilsner fra Dorte

Så er Far og Nora kørt hjem. Alene igen, mig og Lilleprutten. Får 
lige set efter tøsen, mens jeg leder efter Noras sovebamse på par-
keringspladsen, som hun savner derhjemme. »Mussi?« kalder jeg. 
Nix, ingen Mussi. »Skal du til operation, eller noget?« Nysgerrig 
medpassager i elevatoren kommenterer mit fikse antræk. Næh, jeg 
går bare rundt for sjov skyld i det her gyselige sikkerheds-outfit. 
Og så se dog på mine hjemmesko; hvor laid-back kan en kirurg 
da lige være? Tilbage i aflukket. Modtager sms: Mussi lokaliseret 
derhjemme i Anders’ jakkelomme.



12

Sneglen den bor i et sneglehus 

Hunden den bor i et hundehus 

Men der er ingen, der bor i en æske?

Jo, måske tre hvide mus!

Mon der altid er så mange sirener, eller er det Klimatopmødet? 
Flofffff, og døren åbnes. Velmenende og anmassende sygeplejer-
ske med for meget tid i nattevagten: »Har du behov for at snakke? 
Skal jeg ikke lige hente dig en kop te? Der er selvfølgelig en masse 
følelser, der kommer frem i sådan en situation her, (og bla bla 
bla.)«

Bælgravende mørkt. Mor propper Ellas stikpille i det forkerte 
hul. Great! Vi konsulterer vist lige lægen … 

Onsdag 9/12
Dingdingding, og klokkestrengen knækkede. Der pusles ude i mel-
lemgangen, og en desinficeret person stikker hovedet ind: »Mmn-
jååååå, er vi tre timer forsinkede med jeres morgenmad, siger du? 
Jamen, så er der jo heldigvis snart frokost …«

Mundbind ånde ud ånde ind, plastikhandsker klistr klistr, 
beskyttelseskittel – blå på gangarealer, gul på sengestue – knitr 
knitr, og håret står i elektrisk vifte. Tryk på åbn-dør-knap på ele-
fantens mås, tværs over elevatorgang, hiv i åbn-dør-snor i loftet, 
skråt til venstre – og voila: Det nyistandsatte fælleskøkken! Røde 
skabe må åbnes af forældre, grå af personale. Man kigger bag 
lågerne og i kühlschrank: Skulle det være en lille Ostehaps eller 
en pose-pizza-slice generøst sponseret af velmenende firmaer? 
Kokken Kenneth står og smiler varmt bag disken: »Hej, Dorte – 
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jeg har lavet lidt ekstra god råkost til dig i dag. Hvordan har Ella 
det?«

Tilbage i sweatshoppen med bugnende tallerkener.

»Goddag! Jeg er overlæge her på afdelingen. (Jeg skubber hele ti-
den mine briller op i panden og ikke bare ser meget travl ud, jeg er 
det også!) Lad os endelig komme til sagen: Infantil Akut Lymfatisk 
Leukæmi. Kedelige odds; fem kræftceller lokaliseret i spinalvæske 
– 50/50 chance sådan et slag på tasken. (Jeg suser videre, tuttelu!)«

Hulke hulke – krumme-sammen-verden-går-i-stå-hulke. Alene. 
Helt alene. Ligesom resten af Danmarks befolkning er nu også 
Anders blevet ramt af svineinfluenza. Ligger derhjemme og raller; 
nåede ikke vaccinen. 

Min søster Line står og smiler gennem glasruden. Englesøster! 
Hun har julepude og -lanterne med. 

Men sig mig, var julen ikke ovre???

Så inviterer Stue 4 til beach party – alle er velkomne. Husk bikini 
og tropehat!

Mærkelig fornemmelse i maven, rumlen i maven, ondt i maven – 
av for helvede! Barndomsveninde Tine ved døren – tilbage fra det 
store udland. Nej tak, for dårlig til visit. Der afleveres en lyserød 
kage, mandariner, karameller og varme tanker.

Natteroderi: Mor brækker sig, Ella brækker sig, Mor brækker sig, 
Ella brækker sig. Assistance, s’il vous plaît. Nå, ingen ledige syge-
plejersker? Men hvad så? Må sejle i egen sø? Fuck jer, røvhuller! Nå 
ok: Lægestud.-vikar tilkaldes og våger et par timer. Af hjertet tak!

Baby og jeg i samme seng, kigger længe hinanden i øjnene. Forel-
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sket. Klokken 03, 04 amme amme, 05, 06 browser gennem tonsvis af 
kærlige og trøstende mails fra familie og venner, 07 ahhhhh søvnen 
sniger sig ind over os. Ella snorker – lange øjenvipper og trutmund. 
Vi synker sammen ned i plastikmadrassen. Varme tanker om tur til 
syden. Mojito i solen, sopning i vandkanten, bare tæer, bar mave. 

Glad og rask lille Ella.

Torsdag 10/12
»Godmorgen! Klokken er 08, og portøren står herude klar til at 
tage jer til narkose igen. (Morgenmad? Det bruger vi ikke her! Skal 
du ha’ kontaktlinser i? Og tøj på? Vi kører altså nu!)« Af sted over 
stok og sten. Swiiiiing, og vi drejer ind på operationsstuen. Ellas 
store blanke øjne glipper.

Sov sødt, barnlille!
lig rolig og stille,
så sødelig sov
som fuglen i skov,
som blomsterne blunde i enge!
Gud Fader har sagt:
står, engle, på vagt,
hvor mine de små er i senge!

»Så er hun døset hen – kan du selv finde tilbage?« Døren smækkes 
i. Godt så: Forbi anæstesisygeplejerskens kontor, højre, venstre, 
gennem glasdøren med julehjertet, venstre, nej højre, og så er ele-
vatoren lige her rundt om hjørnet … Elevator???

Blegnæbbet pige tilbage fra opvågning – får lidt ekstra blod:  
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A RhD pos. Bvadrrrrr! Bræk ud over hele legetæppet. Hun spiser 
jo ingenting, hvad kommer dét af? Ny natdragt, rense CVK, amme 
amme, dæmpet belysning, puttesove en lille lur? Jo jo, det kan du 
godt, min Trold, hvor er tommelfingeren? Her – i munden med 
den, om på siden. Feber? Nej, hun kan nok godt tåle blodet. Kys 
nattenat. Biiiiip: “Infusion complete-kvo”!

Kan ikke mere! Vil ikke mere! Og så se da for helvede at få repa-
reret den satans radiator, der brager løs. Hvor fucking svært kan 
det være??? »Vi videregiver det til aftenvagten.« »Vi skal nok sør-
ge for at give besked til nattevagten.« »Vi orienterer dagvagten.« 
»Godmorgen! Jeg er læge og skal tilse Ella. Pyh, kan I holde var-
men herinde, he he he.«

Feberfri husbond på trapperne – han krammer Ella med tårer i 
øjnene og hjælper til med at sprøjte Tamiflu-klistret ind på tungen. 
Bvadrrrrr! Ny portion influenzamedicin efterspørges.

Skaldede store unger med slanger tøffer omkring. Ohøj – norma-
le mennesker til bagbord! God kemi med to forældre og deres søde 
lille halvandet-årige søn. Indledende snak: »Hvilken slags kræft? 
Hvor længe har I været her? Hvornår skal I hjem? Vi må sludres 
ved, når vi er vi ikke er i isolation mere …« 

Vender opløftet tilbage med frokost til familien.
Anders hjem til Roskilde og børnehavejulehygge. Så missede 

Mor hermed Noras første Lucia-optog. Modtog fotos på mms. Pis!
Mediumgod latte fra maskinen i fælleskøkkenet. Ella leger på 

gulvet. Mål: Skraldespand. Der kravles. Rar eftermiddagsstem-
ning. Næsten helt som derhjemme. Bvadrrrrr! Ud over legetæppe 
og natdragt. Og igen bvadrrrrr!

Charmerende Blegdamsvej! Hylende sirener og buldrende biler, 
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men vinduet bliver nødt til at være åbent. Den længe ventede radi-
atormands diagnose var klar: Meget skidt apparat, der må findes 
reservedele – vender tilbage.

Ella ligger og græder lidt i søvne. Mon ikke snart den smertestil-
lende Pinex virker? Hun ligger med hovedet helt oppe i tremmer-
ne oven på sovegiraffen. Det gør sikkert ondt i stikket i ryggen.

Varm kakao fra automaten, skuldrene ned – aaaaah. Savner Anders’ 
hjemmelavede med rom og chili, men det går an for nu. Åbner gaver 
fra sølvbryllupslangt-venskabs-veninde Amanda: Postkort med bille-
de af Helbredelsens Gudinde i glas og ramme, afspændings-cd, dejlig 
mørk øko-chokolade og rørende hilsner til gudbarn & familie. 

Sms’er godnat til Anders.

Fredag 11/12
Poser med vanddrivende giftstofudskyllende glukoseblanding sik-
rer os endnu en møgnat. Ella hydreres – skal have skiftet de dyng-
våde bleer med få timers intervaller. Og ellers, hvis hun nu skulle 
være så fræk at falde i god dyb ligge-dejligt-på-maven-med-tom-
melfingeren-i-munden-søvn, så kan personalet da også ødelægge 
den med diverse Tamiflu-, Lactulose- eller antibiotikabehandlinger.

»Godmorgen! Så blev klokken 08.45, og du har tid hos socialrådgi-
veren om et kvarter. (Gå hellere derop med det samme, for hun har 
kun én time per patient til at pumpe hjemkommunen for orlovstil-
skud. Nå, har du ikke været i bad i to dage, siger du, og blander gårs-
dagens bræklugt sig med sved? Ja, men smut du nu i tøjet alligevel 
og kom af sted. Morgenmad? Nej da, det bruger vi stadig ikke.)«

Afkølet hummer – radiatormanden må have tryllet, mens jeg var 
væk. Tjuhej, hvor det går!
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Line og Mormor på besøg. Tog toget herind. Mormor har flotte 
nye briller på og dukke til Ellabella. Hun kigger ulykkeligt på sit 
barnebarn. Jeg beroliger: »Jo jo, ta’ du bare til Gran Canaria som 
planlagt. (Er slet ikke misundelig over, at vi ikke selv sidder der 
lige nu …)«

Endnu en gave er ankommet: Bedstemoster Gerda & co. sender 
søde bøger til ungerne. De tænker på os – tænker også tit på dem. 
Vi pakker ud sammen. Tid til varmt bad, nu der er pasning af Ella 
en lille stund. Udstyr på, tværs over gangen, ind på det handikap-
venlige badeværelse. Forsøger at sætte mig ind i mega-komplice-
ret-brusehoved-afspritnings-anvisning. Ordene sejler for mine 
øjne; det må sgu’ blive en anden gang … 

Så er hun tilbage, den dumme brillerne-op-i-panden-læge: »Du 
spurgte så direkte sidst, og jeg var efterfølgende ked af at have gi-
vet dig en prognose på så tidligt et tidspunkt, men jeg følte, at du 
pressede på.« Fedt! Måske ikke så kold i røven alligevel? 

Status: Leukocytter nede, lymfocytter oppe, men resultatet er ikke 
helt til at stole på, da tøsen var svær at stikke – afventer detaljer fra 
knoglemarvsbiopsi om kromosomer (eller noget). Herefter præcis 
diagnose. I øvrigt planer om at teste familien i tilfælde af transplan-
tation. Størst chance for, at Nora har matchende vævstype. Ok læ-
gebesøg. Ked men ikke ad-helvede-til-med-det-hele-ked.

Bukserne falder ned om hoften. Har vist ikke helt spist det, jeg 
burde, de sidste par dage. Dét sagde Line også. Blæser sæbebobler 
med Ella på vores nyerhvervede legetæppe (jo jo, det hænder, at 
vores sure opstød bliver hørt af personalet …) Vi læser i de nye 
bøger. Bulen i tindingen er næsten væk; binyrebarkhormon-kuren 



18

med Prednisolon må have virket. De hvide blodlegemer er jo efter 
sigende også faldet. 

Det må da være et godt tegn?
Bestiller en kaffe og ringer til Anders. Han har det bedre og plan-

lægger at tage en af Noras veninder med hjem fra børnehave. God 
idé med lidt normale tilstande. Senere foran tv’et: »Vi gider faktisk 
kun se Disneysjov i aften, fordi vi får slik.« Gimper! Savner fre-
dagshygge med familien. Evigheder siden sidst. Har lige været på 
jordomrejse et par år – tog også lige en tur til månen tur/retur, nu 
jeg var i gang … 

Så kom appetitten tilbage: Ella guffer fire kartofler med fed sovs 
og et par flæskestegshapper. En læge banker på og kommenterer 
tøsens lave blodtryk: »Sygeplejerskerne behøver ikke være bekym-
ret. Tallet er alligevel ikke helt til at stole på, når det tages på så 
små børn.« Øh, jamen så why bother?

D-dråber – en, to, tre, fire, fem. Børste tænder – to forneden, tre 
en halv for oven. Nåååååh, Mors Puttegris. Ekstra trøje på, Frk. 
Koldsved – sådan. Dynen godt op om ørerne. Godnat, min Sveske!

Ensom. Burde ikke være alene her med Ella – savner Anders og 
Nora. Tager og smutter forbi præstens kontor i næste uge, tror jeg. 
Kemoopstart på mandag. Så går det løs! Læste på Rigets website 
om Børnehuset SIV, institution i Farum for børn med svækket im-
munforsvar. En mulighed, helt klart. Når den tid kommer …

Sov nu, lille Ella. Drivende våd af sved men endelig varm. Skifte nat-
dragt, op til tørre med den våde i dropstativet. Der er snart ikke flere 
rene tilbage – må have vasketøjet retur til Roskilde. Eller var der en 
maskine her på afdelingen? Amme amme. Tungt åndedræt – endelig.
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Sygeplejersken bringer varm kakao – tog kun fem kvarter … 
Skynder sig ud igen: »Jeg har altså noget vigtigt nu!« Klart, vi er 
jo ikke spor vigtige men monster-besværlige, når vi beder om lidt 
assistance én gang i døgnet. 

Ellas svineinfluenzapodning var stadig positiv, så vi er vel fort-
sat isolerede weekenden over?

Lørdag 12/12
Natteroderi. Blink blink, det hvide døde lys tændes til bleskift hver 
anden time, blink blink, så skal der gives Pinex, bredspektret anti-
biotika, Prednisolon og fikses slanger og CVK. Ammer Bebs i søvn 
ovre i min seng.

Vågner klokken 08.30 i en pøl af Ella-tyndskid – Lactulosen er 
åbenbart en succes. Bliver dejligt med et morgenbad. Formiddags-
bad? Ved middagstid så??? Men nej. Den sure og fortravlede syge-
plejerske fra i går aftes har gudhjælpemig vagt igen her til morgen. 
Ikke så meget som tillader patienterne taletid. Stikker kort hovedet 
ind i dørsprækken med mundbindet op for ansigtet: »Det kan ikke 
lade sig gøre foreløbig. (Kvæk kvæk, du rager mig et kvæk! Ring 
aldrig på mig mere – farvel igen!)« Desperation. Og frokosten, 
hvornår var det nu, den var?

Pludselig dukker en lille rød djævel op på min skulder og laver 
et knæk på Ellas slange, sikke da noget … Biiiiip: “Occluded pa-
tient-side!” Og nu bliver sygeplejersken desværre nødt til at kom-
me i dragten og helt ind på sengestuen for at finde fejlen. Det var 
sørme ærgerligt, hva’? Endelig får man mulighed for – efter fire 
timers ensomhed – at komme til orde og forklare sin frustration. 
Der bevilges to minutters udgang inklusiv pasning af den lille så 
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længe. Aaaaaah, på med Hilfiger-hjemmeskoen og ud i fælleskøk-
kenet. »Frokost? Nej, den er for længst forbi og taget væk. Rester-
ne er sat i sygeplejerskernes pauserum.« Argh! Gnæk gnæk, nu 
plyndrer jeg fadene. Så kan I lære at smøre jeres egne madpakker, 
kan I. Noget for noget, folkens!

Vender tilbage med mad til os alle – Anders er ankommet. Sød læge 
bevilger overraskende nok spadseretur med barnevogn i det fri, hvis 
vi har lyst. Ella kobles af droppet, og CVK-slangen forsegles med 
grøn prop. Oho, er der stadig en verden uden for Riget? Jo jo, rund-
tur i Fælledparken giver røde kinder. Luft! Ungen sover ikke men 
ligger og gurgler saligt som i gamle dage, dvs. for en uges tid siden. 

Snak om orlov: Hvem tager hvor meget og hvornår? Ingen af-
klaring – fremtiden er en tyk grødet masse. Tynd sommerbuks, 
hurtigt trukket op af den rejseklare kuffert, slutter turen tidligt for 
mig. Går tilbage og drikker en kaffe i hummeret. Finder faktisk 
tilbage helt selv gennem et utal af korridorer, mens Anders lige 
går en runde til.

Hvor vidunderligt at være sammen igen som næsten hel fami-
lie over aftensmaden. Men jeg saaaaavner Nora. Lille store dejlige 
skrupskøre Noraflora, som jeg fødte midt i en aftensolstråle, og 
som med ét både er blevet enebarn og skilsmissebarn. Er det mon 
det rigtige at splitte familien sådan op? Jovist har hun behov for 
børnehaven, vennerne, det kendte, velfungerende og trygge, men 
det gør bare så vanvittigt ondt ikke at kramme hende hver dag.

Ny – og overraskende blid og kærlig – aftensygeplejerske bringer 
latte. Anders er kørt for i dag og henter Nora med hjem i seng på 
vejen. Håber hun har hygget hos Farmor og Farfar og er frisk til 
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morgendagens juletræsfældning hos Fætter og Kusine. Snart sen-
getid. Bellemus sover allerede. Sætter mig og ser Desperate Hou-
sewives fra i onsdags – optaget af betænksom husbond.

Søndag 13/12
Chop! Bump bump bump! Mor hugger hovedet af den mokkesure 
sygeplejerske; det triller nu hult hen ad linoleumsgangen. 

Morgenmad igen i dag? Har man kendt magen – tror vi, det er 
en gavebod det her? Vi må vist lære én gang for alle, at tingene 
her sker i hendes tempo og hendes alene. Måske vi kan bevilges 
et stykke tørt discount-toast om en times tid, hvis vi arter os. På 
ulækkert plastservice, naturligvis, så hun slipper for at bære opva-
sken tilbage i fælleskøkkenet.

Jeg skriger min galde ind i hendes fedtede briller. Ella smiler, så 
de to skæve tænder i overmunden titter frem. Jeg er sikker på, hun 
også synes, at kvindemennesket fik, hvad der tilkom hende. 

Det banker på døren: Et styk befippet hospitalspræst viklet ind i 
gult vogt-jer-for-svineinfluenza-antræk knitrer ind på sengestuen 
og rækker mig en latexhånd. Jamen, goddag. Så følger et studie i 
tro og håb fra C.S. Lewis til Goethe og Nietsche. Lyt du kun grun-
digt efter, min tøs, du høres i lektien senere i aften. Der babbes 
ved Mors pat. Præsten er i sit es og pruster engageret bag masken. 
Livsanskuelse på livsanskuelse. Han spørger høfligt, om han må 
komme igen, og det må han naturligvis. Ikke meget sjæletrøst at 
hente dér men dejlig adspredelse i vores lille isolationsfængsel.

Oh, God! Hexia de Trick har fået hovedet skruet tilbage på kroppen 
og kommer marcherende: »Prøverne viser, at I fortsat har svineinflu-



22

enza. (Ha ha, fryyyyyd for jer, så I slipper ikke ud her fra cellen fore-
løbig),« hvisler hun og vender om på hælen for at hente usamlede 
klemmer, tegneseriehæfter og andet montagearbejde til de indsatte.

Ella vræler i vilden sky. Træt efter karbad og CVK-rens. Hyleriet 
står på hele eftermiddagen; den lille Gøg kan simpelthen ikke finde 
ro. Åh krise – hvorfor er det ikke mig, der er ude at fælde juletræ-
er og smovse i glögg og æbleskiver? Barnevognen i mellemgangen 
bugseres ind på sengestuen. Mudder på gulvet. En lille lur i vante 
omgivelser, var det mon sagen? Heller ikke. Aftensmaden gør lidt 
lykke, og hun kaster for en gang skyld ikke op af sin Tamiflu. Guffe 
guffe. Efter måltidet er hele højstolen indsmurt i syltet pære og vanil-
jecreme – vi vasker. Ella vaskes også og lader til at nyde aftenritualet. 

Wow: Putning på en halv time – fred!
Fjernbetjening i hånd – gode film? Håndbold, børnenes juleka-

lender, politisk debat. Øv. Så lidt surfing på nettet da. “Invalid 
name or password.” Pis – internetadgangen skal fornys hver uge. 
Ferm aftensygeplejerske gør en indsats, og det lykkes overrasken-
de hurtigt. Pas på i personalegruppen, at Stue 4 ikke bliver vænnet 
til god service!

I morgen starter kemo for alvor – kemo i blodbanerne. Gennem-
gang af behandlingsplan med godnatkaffe-sygeplejerske ender i 
ondt i maven og kvalme. I morgen kan vi godt regne med at få de 
sidste svar på knoglemarven. Hun spørger ind til, hvornår jeg reg-
ner med, at Anders kommer ind. Ved hun noget, jeg ikke ved? Skal 
hun sikre sig, at han er der, når de giver os dødsdommen? Nogle 
af resultaterne er uden tvivl allerede kommet; lægen i dag gav sig 
ekstra god tid til udenomssludder. Læge nummer 3. Mon det bli-
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ver hende, der skal gennemgå detaljerne i morgen og informere de 
sørgende forældre? Håber prognosen forbliver på de 50/50. Har 
helt vænnet mig til den. Ikke længere ned – kære Gud, kære kræft-
blast, kære blodcelle – ikke længere ned. 

Frygtelig grusom nat forude … 

Mandag 14/12
Så blev man hørt! Er flyttet til luksus-suite på modsatte gang med 
eget bad. Jo jo, fin sengestue – normalt forbeholdt de forfængelige 
teenagere … eller mavesure mødre?

Tæskehård nat. Læge tjekkede Ella, der blev ved med at hyle, og 
tilbød morfin. »Det kan være, at kræften gør ondt i hendes knog-
ler, så hun har svært ved at sove.« Ingen morfin til min Bebs, tak! 
Ammede hende til ro i stedet og gav hermed afkald på nattesøv-
nen; kan ikke falde i søvn med Trold oven på maven.

Morgen. Lægen smiler gennem ruden, mens hun kitler sig på. Ah – 
ingen dårlige nyheder? Ingen nyheder overhovedet, faktisk! Status 
quo. Svar på knoglemarvsbiopsi afventes stadig. Ellers optimistisk 
gennemgang af dagens forløb: Om lidt hjertescanning, dernæst 
spinalvæskeprøve under fuld narkose, afslutningsvist første tur i 
kemoen.

Ella svinger lige en stor skål risengrød ned efter opvågning. Så 
skal der leges lidt på gulvet, imens den lyserøde gift langsomt si-
ver ind i hendes lille krop. Alt for stor diagnose til så spinkelt et 
væsen! Vi er sammen i dag, Anders og jeg. Mormor henter Nora og 
hygger derhjemme. Skiftes til at hente chokomilk, latte og andre 
mere eller mindre velsmagende specialiteter fra maskinen i fælles- 
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køkkenet. Her hænger syge børn ud på sofaen og ved computer-
ne. Oppustede ansigter, skaldede isser, store maver og indsunkne 
brystkasser. Spooky! Jeg gemmer mig bag masken.

Nu skal tøsen skiftes igen, og bleen vejes. Hver anden time – først 
på grund af udskylningsvæsken, nu på grund af risiko for eksem, 
når kemoen passerer. Har netop rekvireret en medicinseddel: Op 
mod syv forskellige præparater, indtager hun. I numsen, i munden, 
i venen. Mon der kommer en helt ny Ella ud af det her? Eller bare 
den gamle i nye klæ’r? Alle sygeplejerskerne er helt skudt i hende og 
fortæller, at de nærmest slås om at få hende på deres skema. 

Mystisk – har moren ikke skræmt dem helt væk?
Anders har medbragt trimmer. Vi klipper nok hendes lokker snart 

– kan ikke magte at se de små svedige krøller falde langsomt af. 
Bliver hårdt, men den klarer vi. Og så er der jo også mere dejlig ba-
byhud at kysse; hun dufter stadig helt vidunderligt oven i knolden. 

Min lille Ged.

Tirsdag 15/12
Midt om natten. Ella har skreget i fire timer i træk. Ikke bare brok-
ke-skrig men av-et-eller-andet-sted-i-min-kræftsyge-krop-skrig. Mit 
hjerte bløder. Sidder forstenet og tuder på den knirkende hospitals-
seng: Føler mig ensom. Så ringer jeg efter pusheren. Udmattelse eller 
morfin? Tøsen sover i hvert fald en times tid hen under morgenen.

Wrooooom! Shu shu shuuuuu! Vi vågner brat, og jeg sætter mig op. 
Ella hyler – hvad sker der??? Blinkende lys uden for vinduet. Sam-
mensnørede ben vikles hurtigt ud af dropledningen. Stiv i krop-
pen; Ella har indtaget min seng og – langsomt men sikkert – møvet 
mig ud på kanten. Op med de tunge sorte persienner. Jeg trykker 
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på knappen og kigger gennem vinduet ind i en kæmpemæssig he-
likopter, der buldrer løs mod tagets landingsplads lige uden for 
den duggede rude. Chok! 

Vi når ikke at falde i søvn, før morgensygeplejersken kommer og 
tapper blod.

Anders triller herindad gennem morgentrafikken. Aaaaah, så er 
vi tre.

Standardmøde med afdelingens psykolog. Anders og jeg skulle 
egentlig begge have deltaget, men det servicemindede personale væl-
ger at melde pas på lovet babysitning i sidste sekund, da der dukker 
kendisser op i fælleskøkkenet. Dem kan man jo ikke misse, klart! Sød 
kvinde, ellers, med ubegribeligt meget viden inden for behandlingen 
af kræftramte børn. Hun er god at snakke med. Tid igen sidst på ugen.

Returnerer fra 7. sal til frokostkaos. Efter ti minutter i forældre-
kø balanceres en bugnende bakkefuld lækkerier ned for enden ad 
gangen til Stue 17. Smack – et glas røg på gulvet i tusinde stykker. 
Fat i den generte polske rengøringshjælp. Ella sover sødt på sen-
gestuen, så frokosten indtages ude i den trange mellemgang, der 
er fyldt til bristepunktet med kitler, barnevogn og håndvask. Vi 
sidder over for hinanden med metalmedicinbordet mellem os. Det 
ruller lidt rundt, når man tager en bid. 

Romantisk brunch for to. Hvor er Chardonnayen?

Virvar af ledninger. Ella får sin anden dose kemo. To pumper er 
nu skruet fast på dropstativet – to pumper med blinkende dioder, 
tal og bippende uforståelige kommandoer. I ledningskaoset træ-
der en slange med lyserød væske frem. Det er den skumle hur-
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tigtdelende-celledræber-mikstur. Saligt at sidde i sine egne tanker 
og fingerere med samlemufferne, synes Ella. Hun nynner en lille 
bababa-sang.

Snart aftensmad, men først skal der bades. CVK-svamp med 
bakteriehæmmende skum – tjek. Steril gaze – tjek. Strips til op-
hægtning af slange – tjek. Kram med nøgen lækker Baby – tjek. Tis 
ud over Mors bluse og bukser – også tjek.

Velbekomme! Trolden sætter en hel rundtenom med leverpostej 
til livs og lægger sig til at sove efter en times rumsteren rundt i 
tremmesengen. Aer datter på stribet Katvig-dragt og kigger ud på 
de to store oplyste juletræer oppe på Rigets tag. Nedenunder hæn-
ger et gyseligt rødt skilt:

Rigshospitalet ønsker god jul

Løgnhalse! Rigshospitalet gør alt for at ødelægge vores jul. Ellas 
første jul. Forpeste den med klistrende plastikhandsker, dårlig 
automatkaffe og surt personale. Et personale, der kommer hjem 
til deres julepyntede parcelhus efter vagten og pakker gaver ind i 
aftentimerne til tonerne af Happy Christmas. Det skulle ikke være 
dem men mig – os. Vores lille familie! 

Endnu en møgnat forude … 

Onsdag 16/12
Gårdtur – eller faktisk mere end det: Mor har fået bevilget uledsa-
get udgang hjem til huset med overnatning. Far overtager vagten. 
Wow! Nora holder fridag fra børnehaven og tilbringer tiden, til vi 
slippes ud, hos Lillesøster på Riget. Fri-is-politikken huer hende, 
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og trods fortsat isolation en ok dag. Nora deltager i Ella-bad og 
skumrens af CVK. Lidt spændende, altså.

Hurtig aftensmad og så ud af døren, Nora og mor, til børnegymna-
stik-juleafslutning i Roskilde. Hvor parkerede Far bilen? Isafskrab-
ning. Hvor er udkørslen? Vi tæsker ud af Blegdamsvej. Fart på. Jagt-
vej – Falkoner Allé. Stop. Alt står stille. Kilometervis af kø. Fuck!

 
Velkommen alle sammen,

vi går til gymnastik,

vi hopper og vi danser 

og drejer til musik!

Nedtælling til start: 15 minutter, 10 minutter. Sådan: Motorvej. 
Pyyyyyh, vi kom kun 11 minutter for sent.

Kim Larsen drøner ud af højttalerne, og Nora og jeg svæver op 
og ned med hinanden i hånden. Airtracken er pumpet med dej-
lig elastisk luft. Oh, frihed. »En til tur, Mor!« Forpustede og glade 
guffer vi et par mandariner i pausen. Veninde Herdis fra mit kir-
kekor i Luxembourg gi’r et dejligt varmt kram. Vi holder stadig 
fast i nytårstraditionen med vores skønne trofaste venner. I lyst 
og nød – de kommer gerne til Riget, hvis det er sådan, det bliver. 
Hvor velsignet kan man være? Nå ja, men der må immervæk også 
kunne diskes op med en ok udsigt, eller hva’?

Hjemme for første gang siden diagnosen. Nora er i seng. Vi har 
sludret lidt om Ella. Hun savner Lillesøster men synes, det er i 
orden, at hun ikke er hjemme, for så skal hun ikke være bange 
for at vække hende, når hun kigger i deres fælles julebus på Ellas 
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værelse om morgen. Julebussen! Må hellere skynde mig at fylde 
godter i den til i morgen, inden jeg glemmer det igen. Nat nat. 
Døren på klem.

Kigger mig om i huset. Ser underligt ud – fremmed. Men ikke så 
rodet, som jeg har forestillet mig med manden alene herhjemme 
i halvanden uge. Oj, en positiv tanke! Svigerne har omsorgsfuldt 
fyldt køleskabet op, afleveret flasker og lagt tøj på plads. Mærkeligt 
sådan med andre folk i skuffer og skabe men ok egentlig. Føles godt.

Nå, rødvin, Toffee-karameller, fjernbetjening og ned under dy-
nen. Familiejulefilm netop startet. Ahhhhh. Sætter mig til rette. Zzzzzz. 

Plat film, anyway.

Torsdag 17/12
»Juhuuuuu!« Nora har trukket gardinerne fra i stuen og kigger ud 
på det vildeste snelandskab. Groggy Mor med spændte mælke-
bryster tænder for børne-tv og slumrer en times tid endnu med 
armen om hendes lille spidse numse. Argh – julebussen! Får væltet 
mig op ad trappen og placerer en æske rosiner i boks nummer 17.

Over stok og sten det går. Nora og tøjdyret Sofus med nissehue 
drøner derudaf på den blå plastikkælk. Sne galore – slædehunden 
Mor pruster og stønner. Det må være at betragte som dagens motion. 
Børnehaven afholder julefrokost for ungerne, og der er ved at blive 
dækket fint bord ude i fællesrummet under lysekronen. Madmor Ka-
ren viser stolt frem: Hjemmelavet remoulade, karrysild, rugbrød etc.

Trafikkaos på motorvejen. Bilen skrider lidt – godt Anders og 
Nora fik sat vinterdæk på i går. Prøver at gennemskue Rigsho-
spitalets parkeringssystem. Oho, ledig plads. Nå, kun med speciel 
tilladelse? Så fisker vi da bare sådan en op fra handskerummet! 
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Gavmildt uddelt til knoglemarvsbiopsi sidste uge – gad vide, om 
vi kan få flere? Sikkert ikke. 

Hej, Ella! Tøsen storsmiler til mor. Varmedunk om hjertet. Anden 
samtale med psykolog. Ok, men ikke superduper; tænker på Ella 
et par etager længere nede. Barnepige-sygeplejersken fortæller 
om nyligt afholdt stuegang: »Lægen var meget positiv.« Aha, på 
grund af svaret på kromosomtesten? Cellerne i blodet? Cellerne 
i spinalvæsken? Hvad??? Det ved sygeplejersken ikke helt, men 
lægen var i hvert fald glad. Glad læge – jamen, det er da fint. Men 
bare det så ikke kun er julehumør. Mere info ved stuegang i mor-
gen. Mere ventetid … 

Pakker trøstekurv ud fra mødregruppen. Hurra: Hjemmebag, 
marmelade, godter, Rasmus Klump-bamse, pommes frites-spil og 
andet gøgl. Ella hviner af fryd, hver gang Mor eller Far trækker en 
pind. Tak, I skønne tøser!

Har lige fået mail: Svigerne på banen igen i dag i Roskilde – den-
ne gang med sneskovlen. Fantastisk! Havde ellers lige glædet mig 
lidt til at smække en kræftdiagnose i hovedet på den første og bed-
ste pensionistnabo, der vovede at komme med syrlige kommenta-
rer omkring manglende tilgængelighed på fortovet.

Deltager i putteritual. Postmand Per-tandpasta inspirerer til 
Postmand Per-sang. Det kan Ella godt li’. Amme amme og godnat, 
min Snut. Hjemad igen. Endnu en fredfyldt nat forude. Anders 
tager en tørn til på Riget. Det er sent; trafikken glider skønt. Og 
vupti – parkering i carporten foran vores lille hus. Afløser Mormor 
som babysitter. Nora sover fint og har hygget.

Intet tv, ingen oprydning, bare dyne og pude. Aaaaaah!




