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Forord
Af Jane Aamund

“Mor, må jeg få din pc, hvis du dør?” er ikke en sædvanlig selvhjælpsbog. 
Jeg tror, jeg har læst de fleste, der er på det danske bogmarked, og også 
bøger om emnet på andre sprog. Samtlige kræft-bestsellers tror jeg også, 
jeg har læst. Men denne bog handler om det sværeste; når familien må 
tage ansvar. For når man bliver kræftpatient, bliver livet anderledes. Man 
vil både klare sin sygdom bedst muligt og helst have, at alting omkring en 
skal være, som det var, før man blev syg. Børnene skal blive ved at være 
glade, og ens ægtefælle skal kunne klare sit job. Ingen har lyst til at blive 
afhængig af familien, uelsket og til besvær på grund af noget, man ikke 
kan gøre for.

Susan og Alan Binaus bog er en realistisk bog, som fortæller, hvad der 
sker, når sygdommen er i udbrud, om dens forløb og om, hvad der sker, 
når man overlever eller må se i øjnene, at alle behandlinger er forgæves, og 
at det er nu lige om et par måneder, eller måske endda et par uger, at man 
skal dø, forlade sine børn og sine kære.

Bogen giver en kræftramt familie stemmer. Børnene fortæller om deres 
tanker. Venner, veninder, ægtefællen, forældrene, behandlerne, lægerne, 
healeren. Hele det univers, der pludselig opstår, når man bevæger sig fra 
sin almindelige verden ind i det underlige land, som kræftpatienten plud-
selig befinder sig i, har her fået stemmer.

Bogen er værdifuld, fordi den er en god brugsanvisning på, hvad der 
kan ske under forløbet. Det, der gik op for mig under mit forløb af for-
skellige kræftsygdomme, var, at alle mennesker har deres egen måde at 
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håndtere deres situation på. Det er svært at bryde ind i det mønster, fordi 
det er vores gener, vores sociale baggrund, vores erfaringer her i livet, som 
bestemmer, hvilke våben vi benytter os af, når vi er i krise. Jeg mente, at 
mange af mine erfaringer kunne bruges i min egen familie, hvor vi på et 
tidspunkt var flere, der var ramt af kræft inden for en periode på to år.

Vi har alle opført os vidt forskelligt. Men, der er alligevel nogle fælles-
træk, som jeg kan genkende i bogen, og som jeg ville ønske, at jeg og min 
familie havde læst, da vi var hårdt ramt.

Der er realisme, menneskelighed og humor i denne bog. Familien kla-
rer det virkelig godt. I gode såvel som i onde tider. For de onde øjeblikke 
kommer til alle. Men det er ikke alt sammen sørgeligt. Der er også stun-
der med oplevelser af nærhed med andre lidende mennesker, der er også 
sindssyge situationer, groteske oplevelser og komiske episoder.

At være kræftramt er som at leve et parallelt liv, hvor man pludselig 
bliver nødt til at leve intenst, at flytte sit fokus, at prøve at leve i nuet, og 
prøve at skille sjæl og krop. På den måde kan kroppen lide, mens sjælen 
hører dejlig musik, læser en god bog, ser en skøn film, eller har en værdi-
fuld samtale.

Det er det, man skal lære på denne rejse.
Tak til forfatterne, der fik ideen til at skrive bogen om kræftpatientens 

dagbog og familien og vennernes stemmer og tanker. Det er en god og 
vigtig bog, letlæselig og ikke irriterende fuld af løsninger, som man ikke 
kan bruge alligevel.

Tillykke med en vigtig bog.
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Bogen, der ikke blev et farvel
Af Susan Binau

Tre dage efter min kræftdiagnose var en sørgelig realitet, satte jeg mig 
ved tastaturet for at skrive en kærlig og personlig farvelbog til min mand, 
mine fire børn og min nære familie.

Jeg ville planlægge min sidste tid så smuk som muligt. Hvis det skulle 
være min skæbne at dø af sygdommen, ville jeg gerne herfra med værdig-
heden intakt. Jeg har haft venner, som er døde af kræft, og hvor det gik 
meget stærkt den sidste tid. Jeg havde derfor travlt, meget travlt.

Efterhånden som jeg kom igennem mit sygdomsforløb, stod det klart, 
at døden ikke var den automatiske udgang på min historie, og bogen æn-
drede sig fra at være en farvelbog til at blive den bog, du nu sidder med i 
hånden.

Jeg forkastede den første titel på bogen: “Kig på stjernen, så glimter jeg”, 
som skulle være mit farvel til mine børn og omdøbte den til: “Mor, må jeg 
få din pc, hvis du dør?” Det var nemlig det første, min søn på ti år sagde, 
da han fik budskabet om sygdommen. Samtidig ændrede bogen sig til at 
handle om, hvordan en familie sammen håndterer en alvorlig sygdom.

Nu er bogen færdig, og den er hverken blevet en meget positiv bog el-
ler en meget traumatisk bog. For selvom min sygdom har været en rejse 
ind i et ukendt og skræmmende land, har jeg forsøgt ikke at lade denne 
udlægning vinde alene. Jeg har undervejs i forløbet forsøgt, i mit hoved, 
at lave landet om til et drømmeland, hvor alt er muligt. Hvor humoren og 
kærligheden stadig skulle kunne leve, og hvor jeg og min familie, midt i 
alt det svære, turde vove at tro på fremtiden. I dette, mit drømmeland, 
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skulle sygdom ikke begrænse mine tanker, mit håb eller mine drømme. 
Og derfor er bogen landet, hvor den er.

Jeg er fuld af taknemmelighed over dér, hvor jeg står nu i mit liv.
Den 11. oktober 2006 fik jeg en kræftdiagnose, og mit og min families liv 

blev ændret for altid. Livet mistede sin uskyld, og døden pustede os i nakken.
Jeg kom igennem hele karrusellen af følelser; sorg, smerte, usikkerhed 

og angst. Jeg oplevede ventetid, udfordringer med sundhedssystemet, en 
svær operation, kemoterapi og nu efterfølgende de gener, som jeg skal leve 
med fremover.

Jeg ville gerne have været foruden en alvorlig sygdom som kræft, men 
jeg indser nu meget klart, at det er min skæbne. Det afgørende for mig er 
at tage et bevidst valg om, hvordan jeg vil føle, tænke og tackle mit liv nu 
og i fremtiden. For nu skal jeg videre.

Jeg vælger ikke at være bange for, at kræften kommer igen, men det er 
ikke let. Jeg har stadig gener i min krop efter den hårde omgang og har 
erkendt, at der kan gå lang tid, før jeg fungerer optimalt igen – om nogen-
sinde. Og så bliver jeg, via min løbende kontakt med sundhedssystemet, 
hele tiden mindet om sygdommen. På den anden side, så gør tanken om at 
skulle til kontrol de næste mange år mig også tryg. For indtil det modsatte 
er bevist, er jeg rask.

Jeg er i gang med at erkende de tab, jeg har lidt undervejs, og som nu 
skal bearbejdes i det tempo, der er rigtigt for mig. Og der er masser af tab, 
mange ting, der ikke er som før: Jeg sover ikke så godt om natten, lider af 
træthed og manglende energi i perioder, men trods dette går det langsomt 
fremad. Humøret har jeg ikke mistet, og håbet er intakt, for jeg ved nu, at 
det at have kræft er skræmmende, men jeg ved også, at det ikke altid er det 
samme som at skulle dø.
Jeg har taget ansvar for min sygdom, mit psykiske velbefindende og min 



9

helbredelse hele vejen igennem, og det vil jeg fortsætte med at gøre i frem-
tiden. For én ting har jeg lært, og det er, at ingen hjælp kommer, hvis ikke 
man rækker hånden ud og beder om den. 

Lige nu står jeg og kigger ud ad vinduet i køkkenet, og jeg glæder mig 
over, at farverne på himlen har en særlig glans. Nyder, at foråret er på vej, 
og at jeg får lov til at opleve det endnu engang sammen med min familie.

Tankerne afbrydes, da min yngste søn kalder fra stuen: “Moar, jeg er 
tørstig …”
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Introduktion
Vores familieberetning er baseret på en autentisk oplevelse og skrevet på 
baggrund af mine dagbogsnotater, de erfaringer, vi som familie har fået 
under og efter mit sygdomsforløb, og ikke mindst alle de mange tanker, 
som jeg har gjort mig om; kræftdiagnosen, operationen, kemoterapien, 
de første kontroller og fremtiden. Den fremtid, som jeg heldigvis er en del 
af i dag, hvor jeg har stiftet Landsforeningen Støtte før Afskeden, som skal 
hjælpe særligt terminalt syge og pårørende i en svær tid.

Jeg har valgt at skrive bogen, fordi andre sygdomsramte familier skal 
vide, at de ikke er alene, og fordi mange har spurgt mig om, hvordan vi 
som familie kunne håndtere sygdommen samtidig med, at vi skulle fort-
sætte i en hverdag, hvor madpakker stadig skulle smøres, lektier passes, 
børnene have kærlighed og omsorg samt regninger betales i tide.

Hvordan kom vi igennem en proces præget af kaos? Og hvad gjorde vi, 
rent praktisk og følelsesmæssigt, for at komme igennem en tid med ope-
ration, kemoterapi og kontrolbehandlinger?

Umiddelbart havde vi ingen svar på disse spørgsmål og kan formentlig 
heller ikke besvare dem alle i dag – heller ikke i denne bog. Vores familie 
kom igennem uden at være forberedte, ved at prøve os frem, ved at impro-
visere … og ved held. Vi havde ingen opskrift, ingen facitliste.

Det har vi fortsat ikke.
Men i forhold til det at være en familie med fire børn i alderen to til 

nitten år har vi fået en række erfaringer, som jeg gerne vil give videre. 
Børnenes aldersspredning gjorde, at vi måtte håndtere deres forskellighed 
alt efter alder og personlighed. På samme måde har min mand Alan måt-
tet håndtere situationen som ægtemand og far. Endelig skulle jeg skabe 
balance imellem at være kone, mor og patient.
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Vi ønsker som familie at dele og give vores oplevelser, tanker og erfarin-
ger videre til andre, der står i en tilsvarende svær situation. Men vi ønsker 
ikke at gøre os kloge på, om noget er rigtigt eller forkert. Dertil er sygdom 
og håndtering heraf en alt for personlig proces.
Bogen handler også om at tage ansvar som familie samtidig med, at man 
er i krise, og der vil være refleksionsspørgsmål, som tager udgangspunkt 
i de tanker, jeg har gjort mig som kræftramt, og de tanker, vi har gjort os 
som familie. 

Det er overordentlig vanskeligt, og det lykkedes da heller ikke altid for 
os. Men vi valgte at forsøge at tage ansvar for sygdommen, for at kommu-
nikere med hinanden, for at søge hjælp, og for 117 andre ting undervejs. 
For netop ved at tage ansvar ønskede vi at få mere kontrol. Og med mere 
kontrol havde vi oplevelsen af bedre at kunne manøvrere og af ikke at 
skulle sidde og vente, mens livet lå i hænderne på ukendte mennesker. Det 
gjorde vores familie rigtig godt.

Man bliver nødt til at tage ansvar selv, for der er ingen andre, der gør det.
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Onsdag den 11. oktober 2006

Du har (nok) kræft
Jeg sidder i en hospitalsseng og ser et nyt program i tv. Jeg tager mig selv 
i at grine igen og igen. Jeg har det godt. Min yngste søn er lige fyldt to år, 
og af en eller anden grund tænker jeg hele tiden på ham, mens jeg sidder 
og griner. 

Det er den 11. oktober 2006, efteråret er godt på vej. Jeg har gennem 
nogle måneder blødt fra endetarmen. Jeg har ikke haft ondt, og egentlig 
ikke rigtig taget det seriøst. Men Alan har været bekymret. Han vil gerne 
vide, om der er noget galt. Jeg er nu ikke nervøs, så jeg er taget alene af 
sted.

Jeg har ventet længe, da lægen og en sygeplejerske kommer ind på stuen. 
Da jeg ser lægen i øjnene, ved jeg allerede besked, og hans ord bekræfter 
mine værste anelser: “Jeg ved ikke, hvordan du helst vil have besked?” 
begynder han og holder en pause. Mit hjerte banker pludselig voldsomt. 
Jeg ser direkte på lægen og beder ham fortælle mig sandheden. “Jeg tænk-
te nok, du helst ville foretrække det,” svarer han og fortsætter: “ Vi har 
fundet en svulst, som ikke skal være der, og i værste fald er det kræft …” 
Svulsten sidder cirka ti centimeter oppe i din endetarm. Jeg kan ikke for-
tælle dig ret meget mere lige nu, men vi har mistanke om, at den kan have 
spredt sig til nogle af lymferne. Det vil den kommende scanning vise.” Jeg 
kigger på ham og spørger: “Jamen, tror DU, det er kræft?” “Ja, det er jeg 
bange for, at du godt kan regne med,” svarer han.

Jeg tænker pludselig, at jeg burde have haft Alan med alligevel. Han ville 
huske at stille alle de rigtige spørgsmål. Lige nu føler jeg bare tomhed. Det 
snurrer så underligt i mit hoved: ”Skal jeg dø af det her?” Både lægen og 
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sygeplejersken spørger mig om, hvordan jeg kommer hjem, og om jeg 
kan klare at komme hjem alene. Jeg er ude af stand til at svare. Jeg ved det 
simpelthen ikke.

Da de har forladt rummet, sætter jeg mig tungt i lænestolen. Det fore-
kommer mig, at alt står stille for en stund. I det fjerne kan jeg høre en 
kran, der arbejder, og jeg undrer mig over, at verden bare går videre, fuld-
stændig upåvirket af den virkelighed, jeg netop har skullet forholde mig 
til. Lægerne og sygeplejerskerne går rundt ude på gangen, og jeg ser, at 
min læge er i gang med en anden patient. Måske er der en til, der skal have 
samme besked?

Jeg bliver fulgt ud af den sygeplejerske, der tog imod mig tidligere på 
morgenen. Jeg sætter mig på en bænk og venter på en taxa.

Tankerne kører rundt i ét mylder. Hvad gør jeg nu? Skal jeg ringe hjem, 
eller skal jeg vente? Jeg havde jo lovet Alan at ringe, så snart jeg fik besked. 
Han er helt sikkert både nervøs og bange nu, for der er efterhånden gået 
otte timer, siden jeg forlod vores hjem om morgenen. Jeg tør ikke. Jeg ved, 
at jeg vil bryde sammen, hvis jeg ringer. Alan er alene med børnene, og 
jeg ved, at han helt sikkert vil reagere på samme måde. Jeg tør ikke satse 
på telefonen. Jeg vil selv være der, så vi kan snakke og holde om hinanden.

Jeg beslutter mig for at slukke for mobilen og skynder mig ind i en taxa. 
Jeg smalltalker med chaufføren på turen. Jeg ved ikke, hvor overskuddet 
kommer fra. Måske er det bare lettere ikke at forholde sig til det. Jeg griner 
flere gange, og pludselig er vi hjemme – mit hjerte begynder at banke.

Jeg åbner havelågen, mine fødder føles tunge, og jeg kan mærke at tårer-
ne presser sig på. Jeg suger luft i lungerne og går ind. Mit yngste barn, An-
ders på to år, kommer mig løbende i møde, fuld af krudt og dejlig energi. 
Jeg tager ham op og knuger ham ind til mig.

Jeg sætter mig med overtøjet på i sofaen, tårerne presser på. Jeg scanner 
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huset for mine tre store børn. Hvor er de? Min mand kommer i det sam-
me. Vi kigger på hinanden, og så ved han, at det er alvorligt. Han er bleg 
og sætter sig hos mig. Han tager min hånd, mens jeg fortæller, hvad der er 
galt. Vi græder stille og holder om hinanden, mens Anders leger videre.

Jeg aner ikke, hvordan vi kommer igennem aftenen, får lavet mad og 
puttet Anders. Min søn Christian på ti år har endda sin kammerat med 
hjem. 

Først da der er faldet ro over huset, går vi op i seng og falder hulkende 
om i hinandens arme. Vi taler om, hvad der nu skal ske, og om hvordan 
vi skal fortælle det til børnene. Skal de have sandheden? Og hvad er sand-
heden overhovedet?

Det bliver en nat uden søvn. Jeg vandrer op og ned ad gulvet. Går flere 
gange ned i stuen, hvor jeg zapper tv eller bare stirrer ud i luften. Først hen 
på morgenen lægger jeg mig i sengen. Den sidste tanke, inden jeg endelig 
falder til ro, er: Hvorfor mig?

TIL REFLEKSION:
Hvordan vil du overbringe resultatet af en kritisk lægeundersø-
gelse til din ægtefælle/familie?
Skulle du måske tage ægtefællen med til undersøgelsen?

Alan:
Susan ringede ikke, så et eller andet sted bagest i hjernen vid-
ste jeg nok godt, at det ikke var helt, som det skulle være. 
Men jeg smed tanken væk, når den kom. Vi måtte se.

Da beskeden så kom, startede et af de dilemmaer, jeg gen-
tagne gange følte, jeg stod i det næste lange stykke tid. Jeg 
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tænkte det ikke så klart, som det fremgår, når jeg nu skriver 
det. Men dilemmaet var, om jeg kunne tillade mig at reagere 
100 procent følelsesmæssigt, hvilket ville tilgodese mit eget 
behov, eller om jeg skulle opretholde facaden, hvilket i nogen 
grad ville være at tilgodese Susans og børnenes behov. Eller – 
hvis jeg skulle begge dele – hvornår skulle jeg så hvad?

Over for Susan kunne jeg vise en del følelser men ikke alle. 
Hvad skulle jeg for eksempel svare, da hun den første aften, 
efter vi var gået i seng, spurgte, om jeg troede, hun skulle 
dø? Skulle jeg bygge svaret på bange anelser eller tro og håb? 
Oftest blev det til troen og håbet. Andre gange – men ikke så 
ofte – blev det til de bange anelser. Andre gange igen – og ret 
ofte faktisk – besvarede jeg spørgsmålet eller andre spørgs-
mål af lignende karakter med: “Jeg ved det simpelthen ikke, 
men lad os undersøge det og blive klogere.” Den aften svare-
de jeg selvfølgelig, at det troede jeg ikke.

Der var masser at blive usikker og bange over. Og så var det 
endda kun den første dag i vores nye liv.

TIL REFLEKTION
Hvordan finder man ud af, hvad man skal sige og ikke sige til 
andre i en krisesituation?

Jytte, min mor:
Jeg tror nok, jeg råbte: “Nej, det kan ikke passe. De må have 
taget fejl. Ikke min datter.”
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Alt var kaos i mit hoved, og jeg kunne næsten ikke trække 
vejret. Det gjorde bare så ondt. Min glade datter havde kræft. 
Hvad nu? Skulle hun dø? Jeg skældte mig selv ud over, at jeg 
overhovedet tænkte tanken. Men hvad skulle jeg gøre? Alt 
var kaos indeni.

Det næste døgn blev rædselsfuldt. Jeg sov næsten ikke, 
havde hjertebanken og uro i hele kroppen. Græd over de 
mindste ting og for op over for min mand. Jeg var så vred, så 
vred, og jeg anede ikke, hvor den vrede kom fra.

Angsten kom og gik. Jeg syntes, det var så meningsløst, at 
min datter var alvorligt syg. Det er den forkerte rækkefølge, 
når ens barn bliver alvorligt sygt. Uanset alder. Jeg forstod 
ikke mine egne følelser og kunne næsten blive bange for mig 
selv. Jeg syntes, at jeg måtte være stærk men følte mig uende-
lig svag. Tænkte hvert minut på Susan og hendes familie. At 
de ville få brug for mig, men ikke kunne bruge mig, hvis jeg 
gik ned med flaget.
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Torsdag den 12. oktober 2006 

”Mor, må jeg så få din pc, 
hvis du dør?”
Hvordan fortæller jeg mine børn, at jeg har kræft? Hvad skal jeg sige, hvis 
de spørger, om jeg dør af det? Jeg vågner med uro i kroppen. Jeg skal have 
fat i mine børn. Jeg bliver nødt til at sige det i dag. Da jeg kommer ned i 
køkkenet er det kun Alan, som er stået op sammen med Anders. 

Jeg kigger på Anders. Jeg får ondt i maven. Han ville ikke kunne forstå 
det. Han er stadig så lille. Hvordan skulle jeg kunne forlade ham? 

Jeg ringer til Kræftlinjen og får fat i en psykolog, der rådgiver os om-
kring børn og sorg. Hun opfordrer os til at fortælle sandheden med det 
samme. Vi kan alligevel ikke gå rundt og spille skuespil og lyve hele tiden, 
for det kan de mærke. Vi beslutter os for at fortælle det i dag.

Min ældste datter Christina på 18 år ringer. Hun ved, der er noget galt. Jeg 
har lagt en besked på hendes telefonsvarer, om hun ikke kan komme hjem. 
Hun ved, jeg har været på hospitalet og spørger mig meget hurtigt: “Er det 
kræft, mor?” Jeg tøver. Jeg vil hellere have fortalt det ansigt til ansigt end i 
telefonen, men jeg syntes ikke, at jeg kunne lyve for hende. Og den der med: 
“Kom lige herover, så snakker vi om det,” ville hun have gennemskuet med 
det samme og udlagt som: “Ja, det er kræft.” Så jeg må svare hende ærligt. 
Men det gør ondt på mig, at jeg ikke kan give hende et kram. 

Alan skynder sig hen for at hente hende i hendes lejlighed, så vi kan 
være sammen. Hun skal ikke være alene. 

Min mellemste og mest følsomme datter, Malene på 15 år, er i England. 
Hun skal helt klart ikke have beskeden over telefonen. Jeg vil holde om 
hende samtidig med, at jeg fortæller det, så jeg må vente. 
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Christian er endelig stået op. Ingen kammerater, så nu skal det være. Jeg 
spørger ham, om han ved, hvad kræft er? Det ved han. Han ved også, at 
man kan dø af det, siger han. Jeg fortæller ham, at jeg har en kræftknude i 
maven: ”Det er lige som en lille bold, den skal fjernes snart.”

Han spørger flere gange, om jeg nu dør? Jeg får en klump i halsen: “Ja, 
det gør jeg, for vi skal jo alle dø en dag. Men jeg ved ikke, om det bliver af 
kræft, eller om jeg bliver kørt ned af en bil. Måske er jeg heldig, ligesom 
oldemor, og bliver 96 år, men hvis jeg kun bliver 43 år, så er der en masse, 
der vil passe på dig. Jeg ved med sikkerhed, at der er andre, som vil passe 
på dig, når jeg engang skal væk. At din far, pappa Alan, dine søskende og 
resten af familien vil gøre alt for dig. Og så vil jeg selv sidde på en sky på 
himlen og holde øje med, at du ikke spiller for meget computerspil,” siger 
jeg og smiler til ham. 

Vi griner, og han kryber op til mig i sofaen og sidder der i ti minutter. 
Så siger han: “ O.k. mor ” og går ind og spiller på sin pc. Der går cirka fem 
minutter, inden han kommer tilbage: “ Mor, må jeg så få din pc, hvis du 
dør?” 

Hans reaktion afspejler to ting, tror jeg. For det første forstod han ikke 
100 procent betydningen og de mulige konsekvenser af sygdommen. For 
det andet gik livet videre for ham. Og begge dele var vel i orden. Sådan 
føles det i hvert fald nu. Hvorfor gennemtvinge en dybere forståelse af 
noget, der dybest set er uforståeligt. Og hvorfor fremtvinge nogle følelser, 
som han ikke selv har brug for kommer frem?

Jeg afsluttede i øvrigt denne snak om sygdommen med at fortælle ham, 
at han kunne komme og spørge os alt det, han ville. Men det gjorde han 
nu aldrig.

Anders på to år kunne vi af gode grunde ikke kommunikere med om 
sygdommen, men vi sørgede for, at han kom i dagpleje og vedligeholdt 
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sine egne rutiner som sædvanlig. Og alligevel opfangede hans lille hjerne 
noget af stemningen i huset. I de første krisedage var han ked af det og 
sur i perioder, noget han ellers meget sjældent er. Han har givetvis kunnet 
mærke det usagte – måske er det, hvad man hos voksne kalder intuition?

Hvis det er sådan, så har beslutningen om at være åbne om sygdommen 
også påvirket Anders indirekte. For når vi andre faldt på plads i en dag-
ligdag, hvor sygdommen var en uønsket, men nu integreret del, så kunne 
han på samme måde falde ind i en normal gænge. Og det er vel, hvad 
sådan et lille menneske har brug for.

For at bruge en lidt fortærsket, men alligevel rigtig leveregel: For at be-
handle børnene ens, måtte vi behandle dem forskelligt.

Ensartetheden lå i, at lade alle børnene vide, at de kunne spørge os om 
alt, og intet behøvede at være gemt væk eller være usagt. Ingen behøvede 
at spille helte eller skjule, at de var kede af det over for mor. Men måden, 
vi kom frem til dette ensartede på, var forskellig. Forskellig i forhold til 
alder naturligvis, men også i forhold til børnenes særegenskaber – deres 
følelser, kommunikationsmetoder og psykiske styrker.

Det virker måske ikke for alle, men vi syntes, at det virkede – og var 
vigtigt – for os.

 
Christina:
Jeg husker tydeligt dagen, hvor mor fortalte mig om sin 
kræftsygdom for første gang. Jeg stod i køkkenet i min lejlig-
hed, da hun ringede.

Jeg vidste, at mor havde været på sygehuset dagen før, og 
nu var jeg spændt på at høre resultatet. Jeg regnede bestemt 
ikke med, at det var noget alvorligt.
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Mor fortalte, at lægerne havde fundet noget i tarmene, der 
ikke skulle være der. Jeg blev straks nervøs og bange, især da 
mor tilføjede, at hun helst ville tale videre med mig direkte 
og ikke over telefonen.

Men jeg afbrød: “Mor, er det kræft!?” Der blev helt stille et 
øjeblik. Så svarede hun: “Ja, det er jeg frygtelig ked af, at det 
nok er”.

Tusinde tanker for igennem mit hoved. Skulle mor dø? 
Hvad skulle der ske med mig og mine søskende? Hvor slemt 
var det? Jeg faldt sammen og græd. Hun sagde til mig, at min 
papfar, Alan, ville komme og hente mig med det samme. Da 
han kort tid efter kom, omfavnede vi hinanden og satte os 
ind i bilen. Vi græd begge to. Jeg kunne se og mærke, at han 
var i lige så stor sorg som jeg, og det skræmte mig.

Da vi kom hjem, faldt jeg i armene på mor ude i køkkenet. 
Hun havde røde øjne men var som altid positiv. Det fik mig 
til at falde lidt ned. Hele situationen var så mærkelig, og alt 
var så forandret.

Jeg blev og sov de næste dage, for det var det eneste sted, 
jeg følte mig tryg og kunne slappe ordentligt af. Jeg fortalte 
eller snakkede ikke meget om mors sygdom med mine ven-
inder eller venner i den første tid. Jeg havde svært ved det. 
Jeg foretrak at snakke om det i familien, for selvom jeg ellers 
er meget udadvendt, gik jeg ind i mig selv. Efter nogle dages 
krise fandt jeg mig selv igen.
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Christian:
Jeg kom hjem fra skole, og mor ville tale med mig. Hun for-
talte mig, at hun har en sygdom, der sidder i hendes tarme, 
og som hedder kræft. Jeg blev bange, da jeg hørte, mor var 
syg, men hun fortalte mig, at hun skulle igennem nogle un-
dersøgelser og måske en operation, men at hun ville gøre alt 
for at blive rask igen. Så spurgte jeg, om ikke jeg måtte få 
hendes pc, hvis hun døde – det mente jeg nu ikke rigtigt – og 
så var det, at vi grinede alle sammen.

Jeg havde ikke lyst til, at alle skulle vide, at min mor var syg, 
så jeg fortalte det kun til mine bedste venner. Min lærer prøvede 
at tale med mig, men jeg havde heller ikke lyst til at snakke med 
hende om det. Det gjorde mig bare mere ked af det.

Når de andre spurgte mig, hvordan jeg havde det, blev jeg 
sur. Jeg gad ikke hele tiden sige, at jeg havde det godt. For det 
havde jeg ikke, når mor var syg. Nogle dage havde jeg lyst til 
at lege med nogen, andre dage, når jeg var ked af det, gad jeg 
ikke.

Mor sagde, det var normalt, at jeg både var glad og ked af 
det, og at det var vigtigt at tale om det. Jeg vidste bare ikke 
rigtig, hvad jeg skulle sige. Jeg vidste bare, at jeg ikke troede, 
mor skulle dø nu – og at jeg elskede hende. Min mor skulle 
altid være der til at lave risengrød og være skæg.
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TIL REFLEKTION
Hvordan vil du/I håndtere børnene i en krisesituation? Hvor 
åbne og ærlige kan eller vil I være?

Er der forskel på børnene og dermed måden, de skal hånd-
teres på?

Tænk tilbage på, hvordan I har håndteret eventuelle tidligere 
vanskelige situationer i familien – hvad var godt, og hvad kun-
ne gøres bedre?




