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1. MIN HISTORIE

fra syg til rask
Hvem er jeg? Jeg vil i dag kalde mig selv en slags ’genfødt hippie’, men det var jeg 
bestemt ikke tilbage i 2009. Jeg blev født i 70’erne, men mine forældre var aldrig 
rigtig med på hippie-bølgen, måske snarere det modsatte. Det meste af mit liv var 
jeg derfor også det, man kan kalde en trendy karrierekvinde, der arbejdede i TV-
branchen, og brugte de dyreste mærker i makeup, parfumer, shampooer, modetøj 
og cremer. Jeg boede både i udlandet og i København, og gik i byen næsten hver 
weekend. Mit motto var at ’hvor der er fest, der er jeg’, og det betød, at jeg drak en 
del alkohol, kom sent i seng og spiste masser af restaurant- og cafémad. Jeg levede 
i hverdagene af en helt normal dansk kost med rugbrød, pålæg, mælk, kød, pasta, 
ris og lignende. Jeg fik slik, chips, sodavand og kage i de samme mængder som 
alle andre, og alt i alt var jeg nok kost- og livsstilsmæssigt en meget typisk storby-
dansker. Jeg gik til lægen lige så tit som alle andre, og spiste alle de klassiske piller 
såsom p-piller, hovedpinepiller, sovepiller, penicillin og lignende.
 I dag er jeg næsten den diametrale modsætning, men det var bestemt ikke 
noget, jeg havde planlagt. I dag bor jeg nemlig lidt uden for byen tæt på naturen, 
og har ikke drukket alkohol siden 2008. Jeg bruger så lidt makeup og personlige 
plejeprodukter som muligt, og mine cremer er erstattet af lidt økologisk olie. Jeg 
går så godt som aldrig til lægen og spiser ikke medicin hvis jeg på nogen måde kan 
undgå det. Faktisk ser jeg kun min læge når jeg skal have lavet en blodprøve for at 
tjekke om alt er ok, for ellers har jeg det så godt, at jeg ikke behøver se ham. Kost-
mæssigt lever jeg i dag kun af frugt og grønt i den rå form, og drikker udelukkende 
vand og friskpresset frugtsaft. Det betyder, at jeg ikke længere spiser hverken kød, 
fisk, ris, pasta, brød, æg, mælkeprodukter, kage, slik, sodavand eller lignende. Jeg 
går heller ikke længere i byen, men i seng ved en 21-22-tiden, og vågner af mig 
selv ved en 6.30-7.30-tiden om morgenen, selv i weekenderne. Min karriere er 
heller ikke længere det vigtigste for mig, og jeg gør alt for at få et par måneder fri 
hver vinter, så jeg kan tage ned til solen og varmen. Havde nogen spurgt mig for 
bare fem år siden, havde jeg afvist, at jeg nogensinde ville komme til at leve, som 
jeg gør i dag, men med krise kommer også udvikling og forandring. Så hvad var 
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det, der gjorde, at jeg foretog sådan en kovending i mit liv? År-
sagen hedder sygdom, og det var en værre omgang. Langsomt 
blev jeg nemlig med årene mere og mere syg, så jeg til sidst 
knap kunne gå de fem skridt, der var fra min seng og ud på 
toilettet. Jeg kunne ikke stå længe nok op til at tage opvasken 
eller et brusebad, og da jeg var mest syg i 2008, var listen af 
lidelser så lang, at den indeholdt mere end 50 forskellige store 
og små symptomer og sygdomme. Blandt andet var jeg helt 
gul i huden med galdestenssmerter og forhøjet levertal, og 
samtidig følte jeg mig fuldstændig forgiftet. En læge fortalte 
mig også, at der var så megen skade på mine celler og DNA, 
at næste stadie var kræft, hvis jeg ikke gjorde noget radikalt. 
Alt sammen i en alder af kun 35 år! Noget var helt galt, 

men hvordan var det dog kommet så vidt? Jeg havde aldrig 
været hverken overvægtig eller havde røget, og jeg følte selv, 
at jeg havde spist relativt sundt det meste af tiden. Jeg havde 
også altid dyrket motion flere gange om ugen, og i det hele 
taget ikke levet specielt usundt. Det eneste usunde havde været 
perioderne med fest og alkohol som ung, og så noget stress i 
forbindelse med nogle jobs i TV-branchen, men umiddelbart var 
der dog ikke noget af det, der kunne forklare det mareridt, jeg på 
det tidspunkt befandt mig i. Her er min historie.
     Hvis vi skruer tiden tilbage til min barndom, så er jeg opvok-
set i en forstad til København, og har altid været en meget aktiv 
pige, der elskede at danse og windsurfe. Jeg levede som barn på en 
almindelig dansk kost med hvidt brød, syltetøj, ost og pålægscho-
kolade til morgenmad, og indimellem lidt yoghurt. Til frokost stod 
den på rugbrødsmadder med skinkepålæg, æg, tomat og agurk, og 
til aftensmad kød, fisk, sovs, ris, kartofler, pasta, grøntsager, og lig-
nende. Dertil kom en del slik, kage, chokolade, sodavand og chips, 
men som sagt ikke mere end så mange andre. Mine forældre røg 
begge to, og da der i 70’erne og 80’erne ikke var nogen, der be-
kymrede sig om rygning indendørs, så var stuen tit helt tåget af 
røg. Både familien og mine forældres venner røg også i stor stil, 
og jeg har helt klart været passiv ryger hele min barndom. Alle-
rede som etårig fik jeg børneeksem, kun kort tid efter, at jeg havde 
fået børnevaccinerne, som dengang indeholdt bl.a. kviksølvsfor-
bindelser. Set i bakspejlet virker det lidt påfaldende, at eksemen 



1.
 m

in
  h

is
to

ri
e

19

kom kort efter vaccinerne, men den forbindelse var der ikke nogen, der overvejede 
dengang. I stedet fik jeg alt i salver med binyrebarkhormoner og de klassiske fug-
tighedscremer, og når der indimellem gik bylder og stafylokokker i eksemen, fik 
jeg nogle andre skrappe cremer. Som toårig fik jeg min første lungebetændelse med 
dertilhørende penicillin, og som fireårig begyndte jeg at få problemer med ørerne. 
Det var i form af mellemørebetændelser, ørekatar, eksem i øregangene og dårlig 
hørelse, men igen var det ikke usædvanligt i forhold til mine skolekammerater. Det 
var også omkring de fire år, at jeg fik fjernet polypper, men min mors erindring af 
mig som barn var, at jeg generelt var rask selv når andre var syge. 
 I folkeskolen var jeg som sådan heller ikke specielt syg, men jeg havde en evne 
til at redde mig en masse småskavanker, der blev anset som en almindelig del af det 
at være menneske. Det var bl.a. vorter, blærebetændelser, bylder, hævede kirtler, 
bygkorn, infektioner, halsbetændelser, seneskedehindebetændelse og flere ørepro-
blemer med dertilhørende antibiotika og anden medicin. Jeg fik min menstruation 
som 11-årig, og efter få år begyndte jeg at få hormonelle problemer. Menstruatio-
nerne var voldsomme med stærke smerter, og jeg var meget præmenstruel. Til tider 
var det så slemt, at jeg ikke kunne andet end at ligge i sengen med en varmepude 
på maven og græde. Eksemen fortsatte også, men til trods for adskillige priktests 
var der aldrig noget, jeg reagerede allergisk på. Der var altså ikke andet at gøre 
end at fortsætte med hormoncremerne, og fra jeg var ca. 13 begyndte hudlægerne 
at give mig buckystråler (bløde røntgenstråler) og røde kaliumpermanganatbade 
til mine hænder. I den periode blev det også til en lang række amalgamfyldninger, 
tandudtrækninger og lokalbedøvelser. Som 17-årig reddede jeg mig en ordentlig 
omgang kyssesyge (mononucleose), og det var med høj feber og forbud mod at 
drikke alkohol og dyrke motion i en længere periode. Igen var der flere andre på 
skolen, der fik det, og jeg følte mig ikke specielt svagelig af den grund. 
 I gymnasiet fortsatte jeg med at have de jævnlige ørebetændelser, halsbetæn-
delser, småinfektioner og influenzaer, og højdepunktet i gymnasiet var, da jeg fik 
det helt store udbrud af herpes, som startede i mundhulen og senere flyttede sig til 
andre steder på kroppen. Mit immunforsvar var tydeligvis ikke på toppen, men her-
pes var jo normalt for teenagere, der begyndte at kysse på hinanden, så igen tænkte 
jeg ikke videre over det. I fritiden dyrkede jeg windsurfing og dans flere gange om 
ugen, og oven i det blev der festet godt i weekenderne. Det var i gymnasiet at min 
døgnrytme så småt begyndte at vende lidt op og ned, så jeg sad oppe hele natten. 
Jeg følte, at jeg først kunne begynde at fungere efter kl. 23, men om morgenen 
kunne jeg til gengæld ikke komme ud af sengen. Jeg var på få år blevet udpræget 
B-menneske, og havde pludselig også brug for at sove til middag efter skole. 
 Efter gymnasiet skulle der ske noget nyt, så jeg tog som 19-årig ud som rejse-
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leder i en del år, og det var bestemt ikke energien, optimismen eller udadvendthe-
den, der fejlede noget. Det var nogle år fulde af fest, alkohol, restaurantmad, lange 
arbejdsdage og sene sengetider, men jeg var ung og livet var sjovt. I perioderne 
som guide drak jeg hver aften, både når jeg havde fri og som en del af jobbet, og 
det kunne f.eks. være til beachparties, pubcrawls, guidecabareter eller til en græsk 
landsbyaften. Sæsonen på Ibiza var helt klart den hårdeste periode af mit guideliv, 
og der var dage, hvor jeg ikke nåede at blive ædru, før jeg startede med at drikke 
igen. Jeg prøvede også at ryge lidt hash, og set i bakspejlet var det helt klart mine 
vildeste år. De fleste af de tidligere nævnte småskavanker fortsatte med jævnlige 
udbrud, men som sådan var jeg stadig overordnet sund og rask. Selvfølgelig kunne 
jeg som alle andre blive forkølet og få ondt i halsen et par gange om året, men det 
havde jeg jo lært var helt normalt.
 Som 23-årig var jeg stadig ikke kommet i gang med en uddannelse og fandt 
ud af, at jeg ville uddanne mig inden for TV-branchen. Jeg tog derfor tre år til 
London for at læse medievidenskab på universitetet, og flyttede sammen med en 
engelsk fyr, jeg mødte på skolen. Det var et studie med en hel del stress, og jeg ud-
viklede mig til lidt af en sukkerjunkie, der holdt sig kørende på chokolade, kager 
og koffeindrikke. Min eksem blev også værre i den periode, og i et desperat forsøg 
på at gøre noget ved det, gik jeg til en homøopat. Her fik jeg store mængder pil-
ler, men ingen af dem hjalp, tværtimod, og rent fysisk begyndte jeg også at få det 
værre. Stressen gjorde, at jeg havde søvnproblemer og tendens til hyperventilation 
og svimmelhed. Samtidig blev jeg mere træt, lidt smådeprimeret og så frøs jeg let. 
Indimellem havde jeg kvalme og kløende øjne, og i løbet af de tre år røg sexlysten 
i bund. Det samme gjorde forholdet til den engelske fyr, og det var i tiden i Eng-
land, at jeg for første gang følte, at mit helbred ikke var på toppen. På tredjeåret 
omkring eksamenerne var den helt gal, og bare tanken om at tage et år mere og få 
min master var helt udelukket. 
 I stedet tog jeg tilbage til København, og her startede jeg i 1999 på et perio-
devist hektisk liv i TV-branchen. Det var med tremåneders kontrakter, perioder 
på dagpenge og arbejdsuger på betydeligt mere end 37 timer. Jeg gik stadig i 
byen  hver weekend, og dansede og windsurfede i fritiden, og livet var sjovt og 
spændende. Jeg vidste godt, at jeg stadig var lidt stresset, men det kom helt bag 
på mig, da jeg en morgen vågnede og pludselig var fuldstændig handlingslammet. 
Det var, som om min krop sagde stop, og jeg var ikke i stand til at gå på arbejde, 
og kunne dårligt nok at gå ud at børste tænder. Sammenbruddet varede en uges tid, 
men da jeg kom tilbage på benene, begyndte jeg efter lidt tid at få angstanfald. Et 
angstanfald var en følelse af pludselig at blive enormt bange uden grund, hvor jeg 
samtidig fik hjertebanken, hyperventilerede og blev svimmel. Den bedste beskri-
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velse af følelsen må være noget med at stå midt på en motorvej med en bil på vej 
hen imod én og vide, at man vil blive ramt om et splitsekund. Hele min krop var 
i totalt alarmberedskab uden nogen umiddelbar grund, og det skete flere gange i 
løbet af en dag. Det blev heller ikke bedre af, at der skete en lang række negative 
begivenheder i mit liv, hvor min mormor bl.a. døde, et forhold gik i stykker, min 
far var ved at gå konkurs og jeg på min 28-års fødselsdag opdagede en knude 
på min venstre skulder. Det var en lille hård knude ikke langt fra halsen, og det 
gjorde mig rigtig bange for, om det måske kunne være kræft. En biopsi viste dog 
heldigvis, at det blot var en almindelig hævet lymfekirtel, men da jeg også havde 
en hævet og øm lymfekirtel under venstre arm, kunne det jo stadig være tegn på 
brystkræft.
 Med daglige angstanfald var situationen ikke holdbar, så jeg begyndte hos en 
psykolog for at finde ud af, hvad der var galt. Hun lyttede og nikkede, men gav 
mig ikke nogen konstruktive redskaber, og efter ni måneder var jeg endnu mere 
deprimeret end da jeg kom. Derfor valgte min læge at give mig lykkepiller, men 
angsten fortsatte ufortrødent år efter år, og udviklede sig til en regulær socialfobi. 
Det betød, at jeg gik fra at være den mest udadvendte menneskeglade rejseleder-
type, der elskede at stå på en scene med en mikrofon i hånden, til at være decideret 
bange for mennesker. Jeg blev bange for at gå i Netto og for at gå ned i gården med 
skrald. Jeg var bange for min underbo, for at køre i bil og for at gå på arbejde. Fa-
miliemiddage og sociale sammenkomster var et mareridt, og jeg havde det bedst, 
hvis der kun var en enkelt person ad gangen, jeg skulle forholde mig til. Jeg læste 
selvfølgelig alt hvad jeg kunne finde om angst, og prøvede en masse forskellige 
teknikker, men angsten fortsatte, og til sidst kunne jeg ikke gå på arbejde. I 2003 
blev jeg derfor i en alder af 29 år simpelthen sygemeldt i halvandet år med angst.
 Jeg var på det tidspunkt også begyndt at blive gul i huden og havde jævnligt 
smerter i højre side lige under ribbenene, som senere viste sig at være galdestens-
smerter. Listen af småting jeg led af, var langsomt vokset, og så nogenlunde sådan 
her ud: Mine skuldre var anspændte pga. væskeophobninger, jeg hyperventilerede, 
bed neglerødder, var omtåget og svimmel, havde kløende øjne samt kvalme og 
problemer med både koncentrationen, koordineringen og korttidshukommelsen. 
Jeg følte mig også generelt stresset, deprimeret og udbrændt, og dertil kom alle de 
tidligere skavanker i form af herpes, infektioner og eksem. Herpesen havde flyttet 
sig op til ansigtet og i næsen, og sexlysten var fortsat på et absolut nulpunkt. Mine 
menstruationer var også fortsat voldsomme og smertefulde, og derfor besluttede 
jeg at prøve p-piller, selvom jeg altid havde været imod at tage kunstige hormoner. 
P-pillerne hjalp en del, og dem fortsatte jeg derfor med de næste syv år. Jeg var 
også begyndt at få smerter hen over lænden meget af tiden, og de var så stærke, at 



22

jeg gik til kiropraktor for at komme af med dem. Der var dog ikke meget hun kun-
ne gøre, for efter et par røntgenbilleder konstaterede hun, at jeg havde en perfekt 
rygsøjle, der kunne bruges som skoleeksempel. Derfor konkluderede jeg, at det 
måtte være min seng den var gal med, så jeg gik ud og købte den dyreste madras 
og bund jeg kunne finde. Lige lidt hjalp det, for trods en dyr madras, var der stadig 
rigtig mange nætter jeg ikke kunne sove pga. lændesmerter, og jeg endte gang på 
gang med at kravle ned på gulvet og ligge krummet sammen for at rette lænden ud. 
 På dette tidspunkt i mit liv begyndte jeg at interessere mig lidt for kost, og jeg 
begyndte derfor at tage en vitaminpille, samt Biostrath og fiskeolie dagligt. Ingen 
af tingene gjorde dog nogen umiddelbar forskel, og mine dage gik med at sidde 
derhjemme og se fjernsyn, kigge ud i luften og desperat prøve at finde ud af, hvad 
jeg kunne gøre ved angsten. Jeg kom frem til, at en fobiskole måtte være løsnin-
gen, og kom på en dagfobiskole i et par måneder. De fleste på kurset var næsten 
helbredt da de forlod det, men jeg var desværre ikke så heldig. Jeg havde fået det 
en lille smule bedre, men havde stadig daglige angstanfald. Forskellen var dog, at 
jeg nu havde nogle redskaber til at håndtere anfaldene med, og det hjalp lidt på hu-
møret. Jeg fortsatte både med psykolog og lykkepiller, men desværre blev angsten 
alligevel med tiden endnu værre. Det betød, at jeg gik i panik bare jeg nærmede 
mig en computer eller hvis jeg skulle være et sted på et aftalt tidspunkt. Jeg kunne 
også gå i panik blot fordi jeg skulle udfylde nogle papirer, eller hvis der i det hele 
taget var ting jeg skulle ordne eller burde gøre. Jeg var blevet et fuldstændigt andet 
menneske end jeg havde været før, og kunne slet ikke genkende mig selv længere. 
Der var ikke andet jeg hellere ville, end at være mig selv igen, men lige meget 
hvad jeg gjorde eller prøvede, så virkede det ikke. Jeg var blevet et nervevrag, og 
årene med angst var helt klart de værste i mit liv.
 Da jeg var omkring 31 år ville kommunen ikke længere lade mig fortsætte på 
sygedagpenge, og trods stærk angst blev jeg sendt på diverse kurser og i arbejds-
prøvning. For at klare det fik jeg nogle ekstra stærke lykkepiller, og langsomt kom 
jeg tilbage i TV-branchen. Denne gang var det dog endnu mere stressende end tid-
ligere, og jeg var samtidig begyndt at blive rigtig træt og drænet. Bl.a. orkede jeg 
ikke længere at danse når jeg var i byen, hvilket ellers var noget af det jeg elskede, 
men i stedet sad jeg i baren hele aftenen. I løbet af de år, der fulgte, begyndte jeg 
også at få nye skavanker, jeg ikke havde haft før. Det var bl.a. støvallergi, nikkel-
allergi og skedesvamp. Så var der fødevareintolerancer, candidasvamp og ustabilt 
blodsukker når jeg spiste visse ting, og dertil kom at mit hår blev enormt tørt og 
spaltet, og at mine negle begyndte at knække for et godt ord. Jeg brugte derfor 
på det tidspunkt både stikpiller, svampedræbende midler, Zovircreme, penicillin 
og hormoncremer jævnligt. Jeg oplevede også flere gange, at jeg havde synsfor-
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styrrelser, som om synsfeltet pludselig rykkede sig, men øjenlægen kunne ikke 
umiddelbart finde nogen fejl. Så var der tit noget på mit stemmebånd, der gjorde, 
at jeg hele tiden måtte rømme mig, og om natten havde jeg søvnproblemer pga. 
hedeture, tissetrang og lændesmerter. Samtidig havde jeg nogle enormt udtørrede 
slimhinder i øjne, næse og mund om natten, og dertil kom, at jeg tit havde ondt 
i halsen om morgenen når jeg vågnede. Seneskedehindebetændelserne fortsatte 
også, især i mine håndled, og så begyndte jeg indimellem at få gigtfornemmelser 
rundt omkring i kroppen. Jeg var derfor begyndt at føle mig temmelig sølle, og 
fortvivlelsen bredte sig, fordi jeg ikke anede hvorfor tingene kom, eller hvordan 
jeg skulle få det bedre. 
 I januar 2007 fik jeg arbejde på en række comedyprogrammer, og havde ar-
bejdsuger på mellem 50-70 timer. Der var afsat fire måneder til at lave program-
merne, og for at nå det, var vi på arbejde næsten hver dag og på optagelse hver 
weekend inklusiv overnatning. Derfor stod den på rigtig meget restaurantmad og 
store mængder slik, kage, sodavand og chokolade. Igen holdt jeg altså mig selv 
kørende på sukker ligesom i England, og jeg kunne let spise adskillige æsker på-
lægschokolade på en uge, helt uden brød til. På grund af min sukkerholdige og 
usunde kost var jeg begyndt at tage på, så jeg var kommet op på 62 kg. Normalt 
var min idealvægt omkring de 58 kg, så jeg var derfor begyndt at få en pæn lille 
delle på maven. Jeg havde selvfølgelig også daglige angstanfald, men prøvede at 
skjule dem ved at gå ud på toilettet når de kom.
 Min læge var på det tidspunkt formentlig begyndt at tro, at jeg var hypokon-
der, for konstant kom jeg rendende med et nyt symptom, som han skulle prøve 
at hjælpe mig af med. Ud over angsten og en masse fysiske småskavanker havde 
jeg stadig ingen egentlig diagnose, men overordnet set havde jeg det bare ad h… 
til. Jeg var bl.a. begyndt at tage sovepiller fordi jeg ikke længere kunne sove om 
natten, og mine slimhinder var så udtørrede, at jeg måtte bruge saltvandsdråber 
flere gange om natten for at kunne bevæge øjnene i søvne. Samtidig tog jeg mu-
skelafslappende medicin, fordi mine skuldre var så anspændte af væskeophob-
ninger, at jeg svimlede og tit havde hovedpine. Jeg var også begyndt at ryste lidt 
hver morgen når jeg vågnede, og så havde jeg morgenhoste med en masse slim. 
Der var ikke nogen umiddelbar grund til, at jeg havde det så skidt, og min læge 
foretog alverdens tests. Alle prøver var fine, så han gav mig derfor endnu flere 
piller mod smerter, svamp og infektioner, og endnu flere af de stærke lykkepil-
ler. Jeg var enormt frustreret over at skulle tage så mange piller og samtidig få af 
vide, at jeg bare måtte lære at leve med problemerne. Set udefra burde jeg nok 
have fundet mig et andet og mere roligt erhverv, men at lave tv var ligesom det 
eneste jeg kunne og var uddannet til, så jeg anede ikke, hvad jeg ellers skulle lave. 
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Jeg fortsatte derfor i TV-branchen på nye programmer, men var fortsat stresset, 
distræt, svimmel og bare generelt enormt træt. I det hele taget havde jeg utrolig let 
til stress, og det virkede, som om min stresstærskel var blevet mindre og mindre 
med årene. Mine rystelser om morgenen blev også langsomt værre og værre, og 
efter nogle måneder blev det så slemt, at det ikke holdt op i løbet af dagen. Min 
personlighed begyndte at ændre sig, så jeg blev mere aggressiv, og der var noget, 
der var helt galt. Den eneste forklaring jeg kunne komme frem til var, at jeg måtte 
have fået serotoninforgiftning fra lykkepillerne, og nærmest fra den ene dag til den 
anden stoppede jeg derfor med dem. Normalt skal man trappe langsomt ud, men 
jeg havde det så skidt, at jeg bare ville ud af dem, så i stedet måtte jeg døje med 
en lang række bivirkninger. Heldigvis havde jeg haft ret med hensyn til seroto-
ninforgiftningen, og rystesygen og personlighedsændringen blev langsomt mindre 
og mindre, indtil de til sidst forsvandt. Det betød dog, at jeg nu ikke turde tage 
lykkepiller længere, og måtte finde mig i de daglige angstanfald. Det var en værre 
omgang, men det skulle desværre vise sig at blive værre endnu. Meget værre!
 Det var blevet sommeren 2007, og jeg havde ikke kunnet finde noget nyt ar-
bejde. Derfor gik jeg arbejdsløs, hvilket var næsten lige så stressende som at gå på 
arbejde, for konstant skulle der skrives jobansøgninger, udfyldes papirer og gås til 
møder. Jeg var begyndt at få noget, der lignede gigt i fingrene, for de var hævede, 
stive og ømme, især om morgenen. Angsten var også begyndt at udvikle sig til 
noget, der lignede OCD, og det betød, at jeg havde brug for at tjekke alting flere 
gange. Det kunne f.eks. være om jeg havde låst min hoveddør eller slukket mit fl-
adjern, til trods for at jeg måske netop havde tjekket det et par gange kort forinden. 
Jeg følte simpelthen ikke, at jeg kunne stole på mine egne sanser, og var vel blevet 
det man kalder neurotisk. I november 2007 lykkedes det mig endelig at få skaffet 
mig et nyt job i TV-branchen, og denne gang var det på en reportageserie om unge 
mennesker. Det betød, at jeg igen skulle arbejde weekender og nætter for at få 
optagelserne i hus, så der var igen lange arbejdsdage og alt for meget stress. Kort 
efter jeg var startet, skulle jeg til et underlivstjek hos min gynækolog og var så 
uheldig at få konstateret HPV-virus. HPV-virus er en virus, der potentielt kan ud-
vikle sig til livmoderhalskræft, og selvom min virus var blevet fanget på et meget 
tidlige stadie, så stressede det mig en del. Årsagen var, at en kollegas veninde på 
netop min alder var død kort forinden af selv samme virus. Ved et tilfælde havde 
jeg set hendes dødsannonce som udklip på kollegaens skrivebord, og det bragte 
virkelig alvoren og stressen frem. Der var dog ikke så meget at gøre ved det, andet 
end at vente og se, om det udviklede sig, og pludselig havde jeg nu også risikoen 
for kræft hængende over hovedet. I et lidt desperat forsøg på at gøre noget, valgte 
jeg at få de tre Gardasil-vacciner, som man normalt tilbyder helt unge kvinder, 
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som forsvar mod virussen. Umiddelbart skulle vaccinerne ikke kunne gøre nogen 
forskel, når man først havde fået virussen, men jeg fik dem alligevel i håb om at de 
måske kunne hjælpe. 
 Mine underlivsproblemer holdt heller ikke op der, for en morgen da jeg stod 
ud af sengen, fik jeg pludselig en meget skarp smerte i den ene æggestok og samti-
dig en lille blødning. Det var en cyste på æggestokken, der var bristet, og det skete 
igen noget tid efter. Jævnligt havde jeg også underlivssmerter og dårlig lugt forne-
den, så der var helt klart noget i understellet, der ikke helt var, som det skulle være. 
Dette var dog ikke det eneste nye i denne periode, for over en periode begyndte jeg 
langsomt at få betændelse i venstre storetåled. Normalt dansede jeg standarddans 
to gange om ugen, men det begyndte at gøre så ondt, at jeg ikke kunne danse mere. 
En kiropraktor fortalte mig, at jeg skulle have særlige indlæg, og dem fik jeg så 
speciallavet, men lige lidt hjalp det. Betændelsen bredte sig videre ud på foden, og 
jeg blev nødt til at tage smertestillende piller hver gang jeg skulle til dans. Efter 
lidt tid fandt jeg ud af, at jeg simpelthen havde fået urinsyregigt, også kaldet poda-
gra, som i gamle dage blev anset for en sygdom, der kun ramte gamle overvægtige 
mænd. Igen havde jeg ingen idé om, hvorfor betændelsen kom, og der var ikke 
rigtig andet at gøre end at tage smertestillende piller. Jeg var også begyndt at fryse 
endnu mere end tidligere, og havde konstant kolde fingre, tæer og næse. Nogle 
andre symptomer, der langsomt var kommet kravlende, var isninger i tænderne, 
et måneformet ansigt og så nogle brune hormonpletter langs kæben, også kaldet 
en fødselsmaske. Indimellem havde jeg også smerter i bindevævet i arme og ben, 
hvilket føltes som en kniv, der skar mellem knogle og sener. Energiproduktionen 
fortsatte med at gå ned ad bakke og min kondition var efterhånden helt til hundene. 
Ligesom på de foregående TV-produktioner holdt jeg mig derfor igen kørende på 
kager, chokolade og sodavand, og jeg kan huske en jul på kontoret, hvor jeg tømte 
den ene pose pebernødder og brunkager efter den anden. Sukker var ligesom det 
eneste jeg havde til at holde mig på benene, så det var det, jeg brugte. 
 Da min kontrakt udløb, blev jeg tilbudt at lave endnu en sæson af reporta-
geprogrammet, men på det tidspunkt var jeg så stresset, syg og udbrændt, at jeg 
simpelthen ikke orkede mere. Jeg sagde derfor pænt nej tak, for jeg var godt klar 
over, at det gik alt for meget ud over mit helbred. Hvis jeg ville have det bedre, 
blev jeg simpelthen nødt til at lave nogle store ændringer i mit liv, og jeg tog be-
slutningen om at skifte karriere. Derfor begyndte jeg at lede efter et stille og roligt 
job som grafiker eller underviser, og samtidig begyndte jeg også at tage endnu 
flere vitaminpiller og omegaolier. Der skulle simpelthen nye boller på suppen, så 
jeg fandt også en psykolog, der samtidig var hypnotisør. Her begyndte jeg at gå til 
behandling en gang om ugen, for mit håb var, at hypnose kunne løsne op for min 
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Allercur-piller (mavetabletter)
Andolex (herpes mundskyld)
Basotarcreme
Bucky stråler (bløde røntgenstråler)
Caramid med hydrocortison (binyrebarkhor-
mon)
Ciloprin-dråber
Corticoderm-creme (binyrebarkhormon)
Cymbalta (lykkepiller)
Dipoderm-creme (binyrebarkhormon)
Econmite (p-piller)
Gynera (p-piller)
Econ Mite (p-piller)
Elocon-salve (binyrebarkhormon)
Elyzol (mod svamp)
Fenoxcillin (penicillin)
Flagyl-stikpiller (katar)
Fluconazol Alternova piller (svampemiddel)
Fucidin-salve (binyrebarkhormon)
Hydrocortisonsalve m. Terramycin (binyre-
barkhormon) 
Ipren-piller(smertestillende)
Kenalog-salve (binyrebarkhormon)
Kaliumpermanganatbade (rødt bad til eksem)
Lucocil-piller (blærebetændelse)
Malonetta (p-piller)
Microgynon (p-pille)
Neogynon (p-piller)
Nimadorm (sovepiller)
Nizoralshampoo (svamp i hovedbunden)

Otrivin-spray (næsespray)
Oxytetracyklin (infektion)
Pamol (smertestillende)
Panodil-piller (smertestillende)
Primcillin-piller (penicillin)
Primeran-piller (kvalme)
Proctosedyl-salve (antibakteriel/binyrebark-
hormon)
Selexid (antibiotika)
Sertralin Actavis (lykkepiller)
Somadril-piller (muskelafslappende)
Sulfameth-piller (antibiotika)
Ultralanum-creme (binyrebarkhormon)
Terramycin-salve (antibiotikum mod infektion)
Vibradox-piller og -creme (antibiotika)
Zovir-creme (herpes)
Zoloft-lykkepiller
Zovirax (herpes)

Dertil kommer alt i fugtighedscremer og ba-
deolier, som f.eks. Decubal, Archiv, Zinksal-
ve,	kopattesalve,	Zactoline,	Epaderm	mfl.

Vacciner:
Gardazil-vaccine (HPV-virus) x 3
Kighostevaccine x 3
Di-te-pol-vaccine x 3
Oral polio vaccine x 3 stk.
Stivkrampevaccine x 2
Difteri x 1

MEDICIN JEG HAR FÅET
Ud fra et print af min gamle lægejournal er her en liste med navne på blot noget af alt den medicin, 
jeg har fået igennem livet. Havde jeg ikke fået fat i den, ville jeg aldrig selv have drømt om, at jeg 
havde fået så meget, for man husker det ikke. Præparaterne står der kun én gang, selvom jeg 
måske	har	fået	dem	flere	gange.
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angst. Jeg var så fast besluttet på, at der skulle ske noget nyt, at jeg var villig til at 
gøre og betale hvad som helst, blot for at få det bedre. De efterfølgende måneder 
gik jeg derfor også til kiropraktor og massør en gang om ugen, selvom det var ra-
sende dyrt. Jeg var på det tidspunkt 34 år, og i min søgen efter at finde løsningen, 
besøgte jeg også alverdens alternative hjemmesider og helsekostbutikker. I en af 
butikkerne faldt jeg over bogen ’Kernesund familie’, der på det tidspunkt var ret 
ny. Fordi en familie så ud til at have fået det bedre ved at foretage nogle kostmæs-
sige forandringer, besluttede jeg mig også for at prøve det. Jeg købte derfor straks 
bogen, sammen med en anden ved navn ’10 år yngre på 10 uger’, og så gik jeg 
ellers i gang. 
 Det første jeg gjorde, var at fjerne alle kemiske produkter fra min hverdag, 
dvs. alt hvad der hed shampoo, balsam, cremer, deodoranter, sæber, parfumer, 
tandpasta, makeup, hårlak, opvaskemiddel, vaskepulver, p-piller, håndkøbsmedi-
cin og lignende, som indeholdt ting, jeg ikke kunne udtale eller ikke vidste hvad 
var. Det blev enten foræret væk eller sat ind i et skab, og i stedet fandt jeg nogle 
superøkologiske produkter i diverse helsekostbutikker. Jeg begyndte generelt også 
at bruge så få plejeprodukter som overhovedet muligt, for nu skulle jeg til at være 
supersund. Det næste jeg gjorde, var at fjerne alt der ikke var naturligt fra min 
kost, dvs. E-numre, farvestoffer, sprøjtemidler og lignende. Det var ret besværligt 
at stå og læse på alle varedeklarationerne i supermarkedet, men hvis der var mere 
end tre ting i en fødevare, som jeg ikke kunne udtale, eller ikke vidste hvad var, 
så købte jeg det ikke. Derudover skulle tingene også helst være økologiske, så alt 
hvad jeg havde i køleskabet røg i skraldespanden, og nye økologiske fødevarer 
kom ind. Den 20. april 2008 gik jeg for alvor i gang med kosten, og det betød, 
at jeg fjernede alt hvad der hed mælkeprodukter, raffineret sukker og gluten fra 
kosten. I stedet kom nye ting såsom glutenfrit brød, sødemidlet birkesød, grøn te 
og rismælk ind i mit køkken, og hver morgen lavede jeg fra da af en stor  smoothie 
med rismælk, frugt, proteinpulver, aroniasaft, lechitingranulat og store mængder 
hørfrøolie. Jeg begyndte også at tage hele alfabetet i vitaminer og mineraler, samt 
en lang række af kosttilskud. 
 På bøgernes opfordring begyndte jeg at lave en symptomdagbog, hvor jeg 
dagligt noterede mine symptomer, og samtidig begyndte jeg også at tage billeder 
af mig selv, så jeg kunne følge udviklingen. Noget af det første jeg oplevede rent 
fysisk, var det man kan kalde tømmermænd eller detox. Det var en blanding af 
abstinenser, forgiftningsfølelse og influenza, og jeg havde det mildest talt ikke 
særlig godt. Jeg var dog indstillet på at tage ’tømmermændene’ så jeg kunne få 
det bedre, og for at hjælpe det hele lidt mere på vej, tog jeg en chlorellakur. Det 
var nogle piller, der frigjorde ophobede tungmetaller i kroppen, og jeg skal love 
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for, at det kunne mærkes. Med det samme begyndte jeg at få det ekstremt dårligt, 
og udover træthed fik jeg også hovedpine, kvalme og endnu flere tømmermænd. 
Efter en lille uges tid kunne jeg til sidst ikke holde det ud længere, og jeg blev sim-
pelthen nødt til at stoppe med pillerne. Trætheden og tømmermændene fortsatte 
dog, og samtidig begyndte jeg at få konstante smerter i leverområdet. Tidligere 
havde jeg indimellem haft lidt galdestenssmerter, men nu var smerterne nærmest 
konstante, og jeg var bange for, at der var noget helt galt med min lever. Den 15. 
maj 2008 gik jeg derfor til lægen og fik målt mit levertal, men prøverne viste, at 
selvom det lå i den høje ende, så var mit levertal stadig inden for normalområdet. 
Jeg var efterhånden ved at være vant til, at blodprøver ikke viste noget, så jeg slog 
det endnu en gang hen med, at det nok bare var mig, der var lidt pivet. Jeg havde 
indtil da stadig drukket alkohol jævnligt, men det skulle også vise sig snart at 
være et afsluttet kapitel. Til min venindes bryllup et par dage senere fik jeg nemlig 
halvandet glas champagne, og blev så fuld, at jeg ikke turde køre bil bagefter. Jeg 
måtte simpelthen vente et par timer, og det var en meget unormal reaktion, da jeg 
normalt kunne drikke temmelig meget uden at blive påvirket. Der var altså et eller 
andet, der var ændret ved min lever.
 Ugerne, der fulgte, var præget af, at jeg generelt bare havde det rigtig dårligt, 
og jeg måtte tage fem sygedage, hvor jeg lå i sengen det meste af tiden. Maven 
var på den anden ende med mavesmerter og hård mave, og min kost bestod derfor 
mere eller mindre af kogte grøntsager og ting i flydende form. Alligevel havde jeg 
kvalme lige meget hvad jeg spiste, og samtidig begyndte jeg at blive snottet og få 
ondt i halsen. I slutningen af måneden var energien på et absolut nulpunkt, og jeg 
kunne ikke længere gå til dans eller windsurfing som jeg plejede. Lændesmerterne 
var ulidelige, og jeg havde svære koncentrationsproblemer især når jeg kørte bil. 
Jeg begyndte også at have seriøse problemer med korttidshukommelsen, så jeg ikke 
kunne huske, hvor jeg var på vej hen, eller hvad jeg var ved at fortælle. Meget af 
tiden havde jeg det, som om jeg var i en osteklokke, og indimellem havde jeg en for-
nemmelse af, at min hjerne stegte eller brændte. Konstant var jeg også totalt dehy-
dreret, og vand løb nærmest lige igennem mig. Selv om natten var jeg oppe næsten 
hver anden time for at tisse, og alligevel var jeg så stiv og væskeophobet i kroppen, 
at jeg ikke kunne bukke mig længere ned, end til at nå mine egne knæ. Der var også 
en masse andre småting jeg bemærkede, herunder at jeg var begyndt at tabe håret, 
og at der var kommet buler i mine tommelfingernegle. Jeg tabte også hele tiden ting, 
og det var, som om mine muskler var blevet svagere. Så var jeg begyndt at få store 
rander under øjnene og det sortnede for mig hver gang jeg rejste mig for hurtigt op. 
Sidst, men ikke mindst havde jeg også langsomt udviklet en slags overfølsomhed 
over for høje og pludselige lyde, så selv rolig musik kunne være svær at kapere. 
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 Til gengæld var der et lille lys i mørket, for pludselig bemærkede jeg, at jeg 
ikke længere havde angstanfald. På mindre end en måned var mine angstanfald så 
godt som forsvundet i takt med at jeg havde fjernet alt kemi, forurening og raffi-
neret sukker fra min kost. Det kom helt bag på mig, da jeg en dag bemærkede det, 
og det gjorde, at jeg syntes, at tømmermændene havde været det hele værd. Tænk 
at årevis med angst kunne forsvinde så hurtigt, blot ved nogle simple ændringer 
i ens kost! Det ville jeg rigtig gerne have vidst syv år tidligere, for det var tem-
melig meget af mit liv jeg havde mistet på den konto. Desværre var angsten det 
eneste, der rettede sig, for alt andet blev langsomt, men sikkert værre og værre. 
Jeg fik derfor en tid hos Nordic Clinic, som var en nytænkende privatklinik i Kø-
benhavn, der bl.a. brugte de mest moderne prøver fra USA. Jeg fik taget en lang 
række prøver, der blev sendt på køl til USA, og så var der ikke så meget andet 
at gøre, end at vente og se, hvad resultaterne viste. I mellemtiden begyndte jeg 
derfor at læse en masse om candidasvamp, og startede på en candidakur med nul 
sukker og masser af svampedræbende piller. Det var dog en rigtig dårlig idé, for 
jeg fik blot endnu flere forgiftningssymptomer og en drænende træthed, der til 
sidst lagde mig fuldstændig ned. Den nye kost gjorde også, at min krop afgiftede 
for fuldt blus, og da jeg åbenbart indeholdt rigtig mange års ophobet skrammel, 
så var en svampekur det sidste min krop havde overskud til. I juni 2008 gik jeg 
derfor for alvor ned med en energiproduktion på et absolut nulpunkt, og havde 
jeg på det tidspunkt vidst, hvor skrøbelig min krop faktisk var, var jeg gået meget 
forsigtigere til værks. Trætheden var så drænende, at jeg ikke orkede noget som 
helst andet end at ligge i sengen, og i desperation begyndte jeg for tyvende gang at 
google mine symptomer. Af en eller anden grund faldt jeg denne gang over noget 
nyt, nemlig binyretræthed, og pludselig var det, som om en helt ny verden åbnede 
sig for mig. Binyretræthed var en helt almindeligt kendt sygdom i USA, hvor bi-
nyrerne, der normalt producerer hormoner, er blevet udbrændte. Symptomerne jeg 
havde, passede perfekt, og de mange år med angst kunne let forklare, hvorfor jeg 
havde fået det. Det blev derfor til mange timer i sengen med min bærbare, hvor 
jeg læste alt, hvad jeg kunne finde på engelsk om binyretræthed. Jeg købte bl.a. en 
bog med titlen ’Adrenal Fatigue’ over nettet, og så måtte jeg tygge mig igennem en 
masse tung og teknisk viden på engelsk. Hvis jeg ville være rask, var der nemlig 
ingen anden udvej end selv at finde ud af, hvad der skulle til, for sygdommen var 
endnu ikke kendt blandt danske læger. Jeg besluttede derfor at skifte taktik, og 
efter toogenhalv måned på Kernesundkosten skiftede jeg over til en såkaldt biny-
retræthedskost. Det betød blandt andet, at jeg ikke måtte spise ret meget frugt, og 
i stedet skulle tage en lang række af kosttilskud. Jeg skulle også begynde at drikke 
vand med salt i, og så var der særlige sengetider, der skulle overholdes. 
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 På det tidspunkt var jeg 35 år, og forståeligt nok havde familie og venner 
svært ved at forstå, hvad der var, der var galt med mig. Når de spurgte ind til det, 
kunne jeg ikke rigtig sætte ord på, og de havde derfor svært ved at forholde sig 
til en sygdom, der hverken kunne ses eller måles. Jeg så jo stadig ret normal ud 
og følte, at folk troede, jeg var enten hypokonder eller tosset. Jeg havde derfor et 
utrolig stort behov for at møde andre, der havde det ligesom mig, og trods en ener-
giproduktion på nul fik jeg oprettet en binyretræthedsgruppe på nettet. Langsomt 
kom der flere og flere mennesker til, og pludselig havde jeg nogen at sparre med. 
Alle oplevede de mere eller mindre det samme, nemlig en lang række af diffuse 
symptomer, som lægerne ikke rigtig kunne måle eller gøre noget ved. De fleste 
fik nærmest at vide af deres læge, at det nok bare var noget psykisk, og derfor 
begyndte alle hver især at eksperimentere med alternative løsninger og medicin. 
 I slutningen af juli havde jeg endelig fået en tid til at få mine prøvesvar hos 
Nordic Clinic, og jeg kom derfor ind til et møde med deres læge, som skulle for-
klare mig resultaterne. Jeg var på det tidspunkt godt klar over, at min krop ikke 
havde det godt, men hvor slemt det faktisk stod til, var lidt af et chok for mig. For 
det første havde jeg alvorlig binyretræthed, hvor min kortisolproduktion generelt 
lå meget lavt. Midt på dagen dykkede produktionen så meget, at den gik ned under 
niveauet for Addisons (kronisk træthedssyndrom), og derefter steg niveauet hele 
aftenen hvor det egentlig burde falde. Det var derfor ikke så underligt, at jeg gene-
relt var utrolig træt og at min døgnrytme var vendt op og ned. Det næste var, at jeg 
havde en DHEA-måling som en pensionist. DHEA er et hormon, der normalt falder 
jo ældre man bliver, og mine chancer for at blive gravid var derfor utrolig små. 
Lægen mente, at jeg formentlig slet ikke havde ægløsning, og at hvis jeg endelig 
blev gravid, ville jeg formentlig få en tidlig spontan abort, da barnet ville bruge de 
få ressourcer jeg lå inde med. Under alle omstændigheder var en graviditet det sid-
ste, han ville anbefale i min daværende situation. Så var der en rigtig skidt måling 
ved navn ’oxidative damage’, hvor resultatet var ’very high’. Det betød, at mange 
af mine celler var ødelagte, og at der var sket skade på DNA’et. Cellerne havde 
simpelthen måttet skille sig af med DNA’et, og lægen forklarede, at det ikke var til 
at vide, hvordan cellerne ville reagere efterfølgende, og at der var risiko for kræft. 
Med andre ord, så havde jeg altså så meget skade på celler og DNA, at det næste 
stadie var kræft hvis ikke jeg gjorde noget radikalt. Sidenhen har en veninde med 
brystkræft fået lavet den samme prøve, og hendes resultat var kun ’high’. Jeg havde 
altså mere celle- og DNA-skade end en person med brystkræft, og jeg kan ikke lade 
være med at tænke, at jeg muligvis også har haft kræft uden at vide det.
Dertil kom forhøjede mængder af fedtstoffet triglycerider, og en fedtomsætning, 
som var beskadiget. Min lever havde det bestemt heller ikke for godt, for den 
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min BINYREFUNKTION 2008

Kortisolprøven fra USA viste, at jeg havde alt for lav kortisol- og DHEA-produk-
tion. Den røde og den blå linje er de hhv. øvre og nedre grænser for normale 
kurver, og en sund kurve bør ligge pænt mellem den røde og den blå. Min kurve 
er den sorte, og den ligger generelt for lavt, og stiger hvor den bør falde. 
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Min generelle helbredstilstand 2008

Organixprøven målte den generelle sundhedstilstand i kroppen. Flere 
resultater var enten ’high’ eller ’very high’, herunder ’Oxidative Damage 
and Antioxidant Markers’, som betød stor celle- og DNA-skade. Detoxi-
fication Indicators viste leverproblemer i både fase I og II, og Bacterial-
General viste også leverproblemer og overvækst af bakterier i tarmene.
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min mave-/tarmprøve 2008

I denne mave-/tarmprøve blev der fundet candidasvamp og overvækst 
af uønskede bakterier, samt forhøjet mængde af triglycerider. 
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havde ifølge prøverne store problemer med at afgifte, så noget af giften gik fra 
leveren over i maven. Generelt havde alle mine celler i kroppen problemer med 
afgiftning, og han brugte billedet, at der var rust i mine celler. Der var også en 
måling, der viste tegn på inflammationer i kroppen, og afføringsprøven viste over-
vækst af skadelige bakterier samt candidasvamp i tarmsystemet. Det var godt nok 
lidt af en omgang, men samtidig var det befriende at få en forklaring på en masse 
af de symptomer jeg oplevede.
 Efter konsultationen fik jeg en lang liste med kosttilskud med mig hjem, samt 
diverse kostanvisninger for hvordan jeg blandt andet skulle udelade hvidt mel, 
sukker, kaffe, sort te og mælk. Jeg måtte gerne dyrke lidt motion, men det skulle 
være på pensionistniveau, som f.eks. yoga, pilates eller langsom flydesvømning, 
og dansen skulle jeg lægge på hylden i en periode. Han anbefalede også, at jeg fik 
forskellige hormontilskud, og her startede en ny periode med gigantiske mængder 
af kosttilskud, medicin og kunstige hormoner. Hele mit køleskab blev mere el-
ler mindre fyldt op med piller, pulvere, dråber og cremer, og det var en farverig 
cocktail af piller jeg hver morgen delte op i små glas til hvert af dagens måltider. 
Jeg begyndte blandt andet at tage knuste kobinyrer i pilleform, samt naturlig pro-
gesteroncreme og vitaminer i nanoteknologisk form. Jeg betalte også for en kendt 
ernæringsterapeut, som hjalp mig med at få de rigtige mængder kosttilskud, og 
hun tilføjede endnu flere tilskud til den i forvejen lange liste. De mange nye kost-
tilskud og hormontilskud gjorde, at jeg lige præcis kunne stå på benene, og jeg fik 
det en lille smule bedre. 
 Glad for endelig at have fundet nogle prøver, der konkret viste, hvad jeg fej-
lede, tog jeg de amerikanske prøver med til min egen læge. Han kendte dog ikke 
til prøverne, og kunne derfor heller ikke tolke dem, og endte konsultationen med 
at sige, om det hele mon ikke bare var forårsaget af mine nerver! Fordi jeg tidli-
gere havde haft angst, og fordi der ikke var nogen af hans blodprøver, der viste 
resultater, så mente han altså, at det hele var noget, jeg mere eller mindre ’fandt 
på’. Aldrig havde jeg været så rasende, og jeg besluttede mig for at skifte læge så 
hurtigt som muligt.  
 Før jeg var gået ned med binyretræthed havde jeg som arbejdsløs søgt en mas-
se jobs, og pludselig havde jeg to jobtilbud på hånden. Det ene var som nyheds-
oplæser på radiostationen The Voice’s morgenshow, og det andet var som mentor 
på en produktionsskole. Jobbet på The Voice var et absolut drømmejob, men på 
grund af min helbredssituation blev jeg desværre nødt til at sige nej. Det ville være 
alt for hårdt at skulle op klokken tre om morgenen, og for adrenalinkrævende for 
mine binyrer at være på live i radioen. Min hjerne var i det hele taget også for tåget 
til at kunne fungere live, så jeg valgte derfor jobbet på produktionsskolen, der var 
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Efter nogen tid begyndte jeg for sjov, at gemme de tomme dåser til alle 
de kosttilskud jeg tog, og sådan så det ud, da jeg en dag stillede det 
hele op på mit spisebord.

meget mere stille og roligt. Her skulle jeg dagligt være mentor og underviser for 
et par elever og hjælpe dem i undervisningen, hvis de havde problemer. Kørende 
på piller og kosttilskud kom jeg derfor tilbage i arbejde, men der var mange syge-
dage indimellem. Egentlig var jeg slet ikke rask nok til at gå på arbejde, men min 
økonomi havde det simpelthen så skidt, at jeg ikke havde noget valg. Prøverne fra 
USA og alle de mange kosttilskud og konsultationer trak simpelthen bunden ud af 
mit budget, og da kassekreditten på de 40.000 var brugt op, måtte jeg i banken og 
låne yderligere 30.000. Alt i alt var det både fysisk og økonomisk en rigtig hård 
periode, hvor jeg kæmpede for at få det hele til at hænge sammen.
 Trods kosttilskud og hormoner begyndte det dog igen at gå nedad med energi-
en, og jeg blev mere og mere træt, hvilket betød, at jeg til sidst ikke længere kunne 
stå på benene. Jeg havde derfor ikke andet valg end at sygemelde mig fra arbejdet, 
og så ellers ligge i sengen meget af tiden. Jeg var samtidig med trætheden blevet 
endnu mere gul i huden, og havde konstante leversmerter, og for første gang viste 
mine blodprøver, at jeg faktisk havde forhøjet levertal. Jeg havde endnu ikke nået 
at få skiftet læge, men heldigvis var det forhøjede levertal nok til, at han på min 
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insisteren gav mig en henvisning til Hvidovre hospital. Det var et kæmpe skridt i 
den rigtige retning, for forhåbentlig kunne hospitalets prøver måle noget, min læge 
ikke kunne. Efter konsultationen på Hvidovre måtte jeg dog skuffet konstatere, at 
jeg tog fejl. De kunne nemlig heller ikke se andet galt end det forhøjede levertal, 
en lidt lav blodprocent, og en sammenklappet galdeblære, og lægen på hospitalet 
sluttede konsultationen af med at spørge, om jeg mon ikke bare var lidt stresset? 
Jeg var ved at eksplodere da han sagde det, og havde en fornemmelse af, at det 
var min egen læge, der havde givet ham idéen. Fra da af vidste jeg, at jeg var 100 
% på egen hånd hvis jeg ville være rask, for der var ikke nogen hjælp at hente 
fra systemets side. Selv ikke den gule farve i min hud kunne overbevise dem, for 
jeg var nemlig ikke gul i det hvide i øjnene, og så mente de ikke, at der var noget 
problem. Det til trods for, at jeg var så gul, at folk jeg mødte, spurgte ind til, hvad 
der var galt med mig. Det blev heller ikke bedre da ernæringsterapeuten satte mig 
på en heftig candidakur, hvor jeg blandt andet skulle tage op til ni dråber med 
hydrogenperoxid, også kaldet 35 % brintoverilte i 18 dage. Dråberne var en del af 
en større candidakur, men ligesom sidst var det det sidste min krop havde brug for. 
Det var simpelthen for hårdt, og jeg følte mig fuldstændig forgiftet og drænet. Det 
blev til rigtig mange uger i sengen sygemeldt fra arbejdet, for mine binyrer var nu 
fuldstændig udbrændte, og jeg var mere drænet end nogensinde før. Det var den 
slags træthed man oplever, når man har influenza eller høj feber, hvor man bare 
ikke orker at rejse sig fra sengen. Min krop producerede simpelthen ikke energi, 
og jeg kunne knap gå fra min seng og ud på toilettet. Jeg orkede heller ikke at stå 
længe nok op til at tage opvasken eller et brusebad, og jeg fik selvsagt heller ikke 
gjort rent. Det kan være utrolig svært at forestille sig hvordan det er ikke at have 
energi, fordi energi er noget, vi tager for givet, da den altid bare er der. Det er først 
i det øjeblik at man ikke selv producerer energi, at man finder ud af, hvor fantastisk 
det er blot at kunne gå ti meter eller op ad en trappe til første sal. Det fandt jeg i 
hvert fald selv ud af i den periode, og mine prioriteter blev pludselig fuldstændig 
vendt på hovedet. Smerter og ubehag var ikke længere det værste, for dét ikke at 
kunne noget som helst andet end at ligge i en seng var værre. Mit liv stod simpelt-
hen stille, og det værste var, at jeg ikke vidste om jeg nogensinde ville få det bedre. 
Jeg havde altid elsket at rejse, men nu var tanken om at rejse helt umulig. Blot det 
at bestille billetten og komme på loftet for at hente min kuffert var fuldstændig 
uoverskueligt. Derfra til at få pakket, bestille hotel og komme ud ad døren var en 
umulighed. Ting jeg elskede, som f.eks. dans og windsurfing, kunne jeg heller ikke 
længere komme af sted til, og selv det at snakke var så drænende, at jeg prøvede at 
økonomisere med mine ord. Det betød, at jeg kun sagde det mest nødvendige, og 
prøvede at gøre det i så korte sætninger som muligt. Mens jeg lå der i sengen, røg 
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der rigtig mange depressive tanker igennem hovedet på mig. Tænk, hvis jeg aldrig 
fik energien igen, og aldrig kunne gøre alle de ting, der gjorde mig glad. Tænk, 
hvis det hele blot blev værre og værre, og endte med f.eks. kræft. Tænk, hvis jeg 
aldrig mere kunne rejse, og aldrig kunne få børn. Jeg må indrømme, at det blev 
til mange tudeture i den periode, for jeg havde nået bunden for, hvad jeg mentalt 
kunne klare. Det var dog også den periode, hvor jeg lovede mig selv, at hvis jeg 
nogensinde blev rask, så ville jeg aldrig pive over noget mere. Jeg lovede også, at 
hvis jeg på nogen måde kunne bruge mine oplevelser til noget positivt, så ville jeg 
gøre det. 
 Stadig var der ikke rigtig nogen i familien eller blandt vennerne, der kunne 
forstå, hvor træt og syg jeg egentlig var, så der var ikke megen hjælp at hente der. 
Udover folkene i binyretræthedsgruppen var jeg altså mere eller mindre alene med 
det hele, og hvordan jeg klarede det, ved jeg egentlig ikke. Jeg blev også mere 
og mere forgiftet, så min hjerne til sidst slet ikke fungerede, og jeg turde ikke 
længere køre bil. I desperation tog jeg taxaer ud til forskellige klinikker i håb om, 
at de kunne hjælpe med at få giftstofferne ud af min krop, så mine binyrer kunne 
komme ovenpå igen. Jeg tog blandt andet ud til en privatklinik hvor jeg fik en 
intravenøs c-vitaminindsprøjtning, til et sted der havde en infrarød sauna, og så fik 
jeg sågar lavet et lavement med kaffe hos en tarmskylningsklinik. Jeg var også så 
småt begyndt at ligne noget, der var løgn, med rander under øjnene, og en vægt der 
gik stærkt nedad, så jeg i midten af november vejede 54 kg.  
 En dag ringede tillidsmanden fra min arbejdsplads til mig, fordi rektoren på 
skolen var begyndt at blive utålmodig. Han overvejede simpelthen at fyre mig, 
hvis jeg ikke snart kom på arbejde, og jeg fik derfor en frist til den første december. 
Hvis ikke jeg var raskmeldt der, ville jeg miste mit job. Det var, som om hele min 
verden var ved at vælte, for jeg kunne simpelthen ikke undvære jobbet rent øko-
nomisk. Jeg havde derfor ikke andet valg end at prøve at samle energi nok til at gå 
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på arbejde, og den 1. december mødte jeg derfor op. Det blev til nogle rigtig hårde 
uger frem til juleferien, hvor en kollega meget af tiden dækkede over mig, mens 
jeg lå på et par kontorstole i et lille rum. Jeg bevægede mig så lidt som overhove-
det muligt, og sad i klassen det meste af dagen, undtagen når jeg skulle på toilettet 
eller ind i det lille rum. Det var en stor befrielse, da det endelig blev juleferie, men 
så var der til gengæld en del praktiske ting, der skulle ordnes. På grund af min 
skrantende økonomi havde jeg nemlig aftalt med min veninde, at hun skulle flytte 
ind i min stue pr. 1. januar, og det betød, at der var en masse møbler, der skulle 
flyttes rundt på. Jeg boede på det tidspunkt i en toværelseslejlighed i København, 
men jeg havde simpelthen ikke andet valg end at få en at dele huslejen med.
 Det begyndte heldigvis at gå en lille smule fremad i løbet af juleferien, og da 
jeg nåede hen til nytårsaften, havde jeg lige præcis samlet nok energi til at kunne 
tage et par timer til en fest. Det meste af tiden sad jeg dog på et køkkenbord med et 
glas vand i hånden, og prøvede at bortforklare, hvorfor jeg hverken drak eller dan-
sede. Alligevel lykkedes det mig utroligt nok at møde en fyr, og det gav nu nogle 
nye udfordringer i mit liv. For ikke at skræmme ham helt bort prøvede jeg nemlig 
at agere mere rask end jeg egentlig var, så hver gang vi var sammen, brugte jeg alt, 
hvad jeg havde af ressourcer. For det meste var vi hos ham, fordi min veninde jo 
boede i stuen, så når jeg kom hjem, var jeg fuldstændig udbrændt. Der var heller 
ikke ret mange ting vi kunne lave sammen, udover at sidde i sofaen og se en film. 
Når han så indimellem foreslog, om vi ikke skulle hente en pizza to gader længere 
henne, blev jeg nærmest flov, når jeg foreslog, om vi ikke skulle tage bilen. Det 
ville tage under fem minutter at gå derhen, men for mig var bare det at gå ti meter 
en kæmpe udfordring. 
 Tiden gik, og jeg klarede mig lige præcis igennem dagligdagen på jobbet og 
med kæresten, men jeg havde det bestemt ikke godt. Derfor prøvede jeg indimellem 
noget nyt, herunder en urte-parasitkur og en urte-nyreudrensingskur, men de hjalp 
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heller ikke. På det tidspunkt havde jeg brugt sammenlagt ca. 87.000 kr. på prøver, 
kostvejledere, speciallæger og kosttilskud, så da jeg i februar 2009 fik lavet en 
hårmineralanalyse var det blot et lille beløb oven i den samlede gæld. En hårmine-
ralanalyse betød, at jeg klippede en tot hår af inde ved hovedbunden og sendte den 
til et laboratorium, der analyserede den for næringsstoffer og giftstoffer. Desværre 
viste prøven, at jeg var stærkt i underskud af næsten alle mineraler, og samtidig ud-
skilte giftstoffer, som f.eks. aluminium og kviksølv. Det betød altså, at jeg slet ikke 
havde optaget alle de mange mineraler jeg gik og indtog, formentlig fordi min mave 
ikke kunne nedbryde og optage dem. Derfor optog jeg muligvis heller ikke alle de 
andre tilskud jeg gik og tog, så det hele var formentlig penge lige ud ad vinduet. 
Den eneste løsning jeg kunne finde på, var derfor at begynde at tage alle tilskud-
dene i flydende form, og det gjorde jeg så. Blandt andet tog jeg de knuste kobinyrer 
i dråbeform under tungen, og fordi de formentlig indeholdt nogle hormonrester, så 
virkede de nærmest som speed på mig. Pludselig begyndte jeg i hvert fald at få lidt 
energi igen, men kun hvis jeg huskede at tage dråberne. Hvis jeg glemte det, var 
jeg lige så træt som før, og jeg holdt mig altså kunstigt kørende på kobinyredråber. 
Det var dog ikke de eneste hormoner jeg fik, for hele min egen hormonproduktion 
var også lidt af et mareridt. Det var især i de perioder af min hormoncyklus, hvor 
jeg skulle producere progesteron, at det var hårdt, for her døjede jeg med søvnpro-
blemer, lændesmerter, træthed og væskeophobninger i stor udstrækning. Jeg havde 
heller ikke ægløsning, og progesteronmanglen gjorde, at jeg hver måned måtte 
smøre mig med naturlig progesteroncreme i syv til fjorten dage. 
 Alt i alt gik der cirka et år hvor jeg forsøgte alt, hvad kostvejledere og binyre-
træthedseksperter sagde, men der var ikke noget af det, der virkelig rykkede. Jeg 
skrev stadig jævnligt sammen med folkene i binyretræthedsgruppen, og en dag 
var der en pige ved navn Cecilie, der begyndte at skrive om noget nyt. Hun var 
begyndt kun at spise rå frugt og grønt, hvilket hun mente hjalp hende rigtig meget, 
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HÅRMINERALANALYSE 2009

Min hårmineralanalyse, der viste, at jeg var i underskud af de fleste mi-
neraler, og udskilte lidt giftstoffer såsom Aluminium, Arsen og kviksølv.
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og hun blev ved med at skrive om det. I starten affejede jeg det fuldstændig med 
at det var en tosset grøntsagskur, for hvad kunne det hjælpe at spise mere frugt og 
grønt? Jeg spiste jo allerede en hel del, så hvad forskel gjorde det, at jeg spiste lidt 
mere? Cecilie blev dog ved med at komme med gode argumenter, og postede både 
links og information om emnet. Jeg begyndte derfor at læse, og jo mere jeg læste, 
jo mere syntes jeg, at der var logik bag snakken. Det hele handlede om en raw 
food retning ved navn 80/10/10, hvor man primært levede af frugt og sekundært af 
grøntsager og salat. Hertil kom en lille smule frø og nødder, men alt sammen i den 
rå og uopvarmede form. Pludselig slog det mig - hvorfor er det egentlig, at vi men-
nesker som det eneste væsen på denne klode opvarmer vores mad? Det gør den jo 
ikke ligefrem sundere, og selvfølgelig må der findes en kost til os mennesker, som 
vi kan spise rå, for det må vi jo have levet af før vi opfandt ilden. Da hele idéen om 
kun at spise rå frugt og grønt begyndte at bundfælde sig, var det næste, der meldte 
sig, en masse bekymringer. Var det nu også sundt at leve sådan, for jeg havde jo 
fået at vide, at man skulle spise varieret. Kosten indeholdt jo hverken kød, mælk, 
brød, ris, pasta eller nogen som helst andre ’normale’ ting, så derfor var jeg bange 
for at få mangelsygdomme. Efter en del research kom jeg dog frem til, at frugt og 
grønt indeholdt både vitaminer, mineraler, proteiner og omegaer, så derfor beslut-
tede jeg mig for at prøve det i en periode. Jeg havde jo ikke rigtig noget at miste 
ved det. 
 I slutningen af juni begyndte jeg derfor langsomt at trappe ind i den rå kost, 
ved at tilføje flere og flere rå grøntsager og lidt frugt med lavt frugtsukkerindhold 
(bl.a. æbler og bær). Den 9. juli 2009 var jeg så endelig klar til at starte 100 % på 
kosten, og jeg gjorde det ved at lave en 14-dages overgangsperiode med lavt suk-
kerindhold og helt uden fedt. Grunden var, at jeg ville undgå at få blodsukkerpro-
blemer og endnu mere candidasvamp ved ikke at spise fedt indtil mit blodsukker 
var stabilt. Det var det på under en uge, og noget af det første jeg oplevede derefter 
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var, at min candidasvamp var så godt som væk efter cirka ti dage. Med alt fedtet 
ude af kroppen trappede jeg derefter op i mængden af frugt med højt sukkerind-
hold, og fra da af bestod størstedelen af min kost af frugt. Det var en meget ander-
ledes måde at spise på, men det var som sådan ikke svært. Der var blot en masse 
gamle rutiner, der skulle ændres, bl.a. mht. madlavning og indkøb. En af de største 
udfordringer var at få købt nok ind, så der hele tiden var moden frugt nok i huset, 
og også at finde god frugt uden alt for mange sprøjtemidler. Til gengæld brugte jeg 
næsten ingen tid på opvask og madlavning længere, og efter lidt tilvænning blev 
de nye rutiner langsomt hverdag. Jeg lagde også min livsstil om efter principperne 
bag en retning der hed ’Naturlig Hygiejne’, hvor jeg bl.a. begyndte at gå tidligt i 
seng, og sove mange flere timer end jeg plejede. Samtidig trappede jeg langsomt 
ud af alle kosttilskud, hormoncremer og piller, og fik fjernet alle mine amalgam-
fyldninger. Målet var simpelthen at blive så ren og naturlig som muligt, og derfor 
røg der også endnu flere plejeprodukter på den bekostning. Undervejs fulgte jeg 
nøje med i, hvor mange mineraler, vitaminer, proteiner, kulhydrater, fedt etc. jeg 
fik hver dag, ved at taste det ind i et program på nettet. Samtidig fortsatte jeg også 
med at lave min udførlige symptomdagbog med alt hvad jeg oplevede, spiste og 
gjorde. På den måde kunne jeg se sammenhængene mellem de forskellige ting jeg 
gjorde, og de symptomer og ophør af symptomer, som jeg oplevede.
 I starten var min mave helt på den anden ende over den nye kost, og jeg fik 
både diarré, kvalme, oppustet mave og pruttede. Samtidig følte jeg mig hele tiden 
sulten, selvom jeg hele tiden spiste, for jeg blev enormt hurtigt mæt. Min mave 
havde simpelthen ikke vænnet sig til de store portioner endnu, og derfor fik jeg 
ikke kalorier nok. Det betød, at jeg tabte mig yderligere 2-3 kg på kort tid, og det 
var blot en af mine mange begynderfejl. I de første godt 20 dage på raw food ople-
vede jeg i det hele tage en rigtig god blanding af afgiftningssymptomer, for udover 
maveproblemerne blev jeg også enormt træt og fik ondt i hovedet. Ting såsom 
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væskeophobninger, eksem, søvnproblemer og leversmerter blev værre, og meget 
af tiden havde jeg tømmermænd, som om jeg havde været på druk i tre dage. Dertil 
kom en hel del humørsvingninger, og alt i alt var det en temmelig hård omgang. 
 I slutningen af måneden begyndte det hele dog at vende, og pludselig kom 
energien og humøret i top. Jeg var simpelthen havnet i en positiv optur, hvor lyk-
kehormoner gjorde mig nærmest euforisk lykkelig, og min energi var uhørt høj. 
På det tidspunkt var min veninde netop flyttet ud igen, og med den nyfundne 
energi gik jeg i gang med at flytte rundt på møbler, vaske gulv, vaske vægge ned 
og male vindueskarme. Det havde været fuldstændig uhørt blot få uger forinden, 
og for første gang i flere år begyndte jeg at ane håb. Det var en slags forsmag 
på, hvordan jeg ville få det senere, og det var den periode, der virkelig gav mig 
blod på tanden med hensyn til at fortsætte med den rå kost. Den gode periode va-
rede ca. 14 dage, men derefter røg jeg til gengæld ned i et endnu større detoxhul 
end før. Det var en periode med rigtig mange af de symptomer jeg havde døjet 
med tidligere, men samtidig også en konstant følelse af at have tømmermænd og 
være lidt småsyg. Hormonproblemerne blev værre, jeg fik bumser, snot, nysen, 
influenzasymptomer, betændelser, blister, ondt i halsen, allergier, lændesmerter, 
søvnproblemer, galdestensanfald, tandkødsbetændelser og meget andet godt. Ge-
nerelt havde jeg dog stadig mere energi end jeg havde haft tidligere, og det første 
halve år var præget af især op- og nedture med tømmermænd, og hormoner, der 
langsomt rettede sig. Blandt andet begyndte jeg at kunne gå til dans igen, og jeg 
brugte mindre og mindre progesteroncreme hver måned. Jeg begyndte også at 
have lidt overskud til at tage ekstraarbejde i TV-branchen hver lørdag aften, så jeg 
kunne komme af med noget af al gælden, og alt i alt gik det trods tømmermænd 
langsomt fremad. Indimellem kom der dog nogle lidt større omgange, som da jeg 
f.eks. efter ca. fire måneder fik de vildeste hormonelle og humørmæssige op- og 
nedture, jeg nogensinde har prøvet. Jeg var fuldstændig præmenstruel, depressiv 
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og tudede uden egentlig grund, og det var simpelthen så grelt, at jeg samtidig ikke 
kunne andet end at grine ad det. Efter cirka fem måneder på kosten fik jeg også 
det vildeste galdestensanfald jeg nogensinde har prøvet, og det var med smerter, 
der trak op i skulderen, så jeg slet ikke kunne trække vejret. Så var der en periode, 
hvor jeg pludselig igen tabte en masse hår, og det blev også meget mere fedtet, 
end det plejede at være. I det hele taget var der en masse små perioder, hvor gamle 
symptomer jeg ikke havde haft i hundrede år pludselig dukkede op for en stund, 
for derefter helt at forsvinde igen. Det var lidt, som om kroppen arbejdede sig 
langsomt baglæns igennem alt, hvad jeg havde fejlet i mit liv, og at den startede 
med det, jeg havde fejlet sidst. Det er svært at sige præcis hvornår hvad gik væk, 
for det skete løbende og så langsomt, at jeg næsten ikke lagde mærke til det. Som 
regel lægger man jo ikke mærke til symptomer når man ikke har dem, og derfor 
var det ofte ved et tilfælde, at jeg pludselig kom i tanke om, at ’hov, jeg har da ikke 
haft seneskedehindebetændelse længe’, og så var det gået væk. 
 Efter det første halve år havde jeg helt klart fået betydeligt mere energi, og 
mit hormonhelvede hver måned var blevet meget mindre. Jeg havde også meget 
færre bumser, færre lændesmerter og så var hjernen blevet en del klarere. Det var 
også inden for de første seks måneder at min urinsyregigt gik helt væk, sammen 
med den gule farve i huden, og efter kun få måneder havde maven rettet sig, så den 
i stedet fungerede helt perfekt. Noget andet jeg oplevede var, at min afføring og 
mine prutter ikke lugtede længere, for der var simpelthen ikke animalske protei-
ner, der lå og rådnede i mine tarme. Pludselig begyndte der også at vokse en masse 
små fine nye hår ud, og jeg fik endnu pænere og kraftigere hår end jeg havde haft 
tidligere. Mine negle blev længere og stærkere, og PMS og menstruationssmerter 
forsvandt som dug for solen. Jeg havde dog først en periode, hvor min menstrua-
tion helt udeblev, men pludselig kom den igen og så fungerede det hele meget 
bedre end før. 
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 Efter cirka et år på kosten fik jeg pludselig nogle dage med vilde nyrestens-
smerter, men derefter mærkede jeg aldrig noget til dem mere. Det var også cirka 
efter et år, at jeg pludselig havde et par måneder, hvor min eksem var helt væk for 
første gang i 35 år, hvorefter den for alvor blussede op. Alting blussede nemlig op 
og blev meget værre før det forsvandt, og det var, som om kroppen havde brug 
for at lave symptomet for fuldt blus, for at komme af med lidelsen. Energien blev 
også, uden at jeg rigtig lagde mærke til det, bedre og bedre, og pludselig kunne jeg 
løbe en hel kilometer. For mange mennesker er det ikke noget særligt, men at gå 
fra dårlig nok at kunne gå tre skridt, til pludselig at kunne løbe en kilometer, var 
en stor milepæl for mig. Det var selvfølgelig også hårdt indimellem, når den gamle 
mad fristede, men den tanke, der holdt mig væk fra den, var at rigtige oplevelser i 
den virkelige verden var meget vigtigere for mig end smagsoplevelserne. Når man 
som jeg havde prøvet at ligge og ikke kunne bevæge sig, så var energi pludselig 
meget vigtigere end alt andet i verden. Udsigten til og håbet om at kunne få livet 
igen, var altså vigtigere end en 10 sekunders smagsoplevelse, og faktisk kunne jeg 
ret godt lide min nye kost, for mine smagsløg ændrede sig langsomt. Jeg kunne 
dog ikke sige mig helt fri fra at ’synde’ og spise noget af den gamle mad en gang 
imellem, men hver gang betalte jeg prisen med tømmermænd dagen efter. Min 
krop havde nemlig allerede efter et år vænnet sig så meget til kosten, at den ren-
sede ud med det samme, hvis jeg fik noget andet. 
 Efter lidt over halvandet år på kosten tilføjede jeg noget nyt, nemlig grønne 
smoothies. Det var frugtsmoothies med blendet salat, og de gav min helbredelse 
endnu et gevaldigt skub i den rigtige retning. Efter lidt over halvandet år, var der 
derfor endnu flere ting, der havde rettet sig, og jeg kunne allerede da erklære mig 
selv så godt som rask fra det meste af det jeg fejlede tidligere. Blandt andet havde 
jeg ikke længere hverken binyretræthed, urinsyregigt, angstanfald, candida, gal-
destensanfald, herpes, virusinfektioner, gul hud, rander under øjnene, depression, 
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ledsmerter, seneskedehindebetændelse, koncentrationsproblemer, svimmelhed, 
muskelspændinger, fødevareintolerancer, blodsukkerproblemer, synsflimmer, 
morgenhoste, rysteture, stressoverfølsomhed, allergier eller distræthed. Det var 
simpelthen langsomt forsvundet i takt med, at jeg var blevet sundere og kroppen 
havde haft mulighed for at rydde op og rense ud. 
 I dag er det næsten fire år siden, at jeg startede på kosten og livsstilen, og den 
tossede grøntsagskur har simpelthen reddet mit liv. Jeg lever og spiser fortsat på 
samme måde, og det jeg spiser mest af er eksotisk frugt, og rigtig mange grønne 
smoothies. I dag har jeg flotte stærke negle og en meget pænere og renere hud 
end før (både hudorme og appelsinhud er forsvundet). Min vægt er stabil på de 
58-59 kg, og det samme er mit humør, så jeg altid er optimistisk og positiv. Min 
menstruation er blevet meget kortere og nemmere, og den kommer på klokkeslæt 
omkring nymåne. Så er der min fordøjelse, der også fungerer perfekt, og modsat 
tidligere, hvor jeg kom på toilettet måske en gang om dagen eller hver anden dag, 
så kommer der nu noget ud, lige så mange gange om dagen, som der kommer no-
get ind. Transittiden er også blevet en del kortere på ca. 21-23 timer, og min mave 
er flad det meste af tiden. Min urin og mit spyts pH-værdi er gået fra at være syre 
til base, og mit blodsukker er stabilt, til trods for at jeg spiser enorme mængder 
frugtsukker dagligt. I mange år havde jeg brune hormonskjolder langs kæben, 
men de er også helt væk i dag. Mine binyrer og min skjoldbruskkirtel har det 100 
gange bedre end før, og min hormonproduktion er tilbage i sin naturlige balance. 
Energien er god og stabil hele dagen igennem, i dag kan jeg danse og windsurfe 
ligesom før, og jeg træner igen standarddans flere gange om ugen. Alt i alt er min 
livskvalitet altså forøget med godt 100 %, og jeg er uendelig taknemmelig.
 Fordi jeg var så syg, som jeg var, er der stadig ting, som ikke har nået at rette 
sig endnu, og jeg ved heller ikke med garanti, om de gør det. Jeg håber og tror det 
dog, og selv efter fire år har jeg indimellem symptomer, der blusser op og ting, der 
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forbedrer sig. F.eks. har jeg stadig eksem, især på hænderne, og jeg oplever at den 
indimellem blusser op i nogle slemme udbrud. Formentlig er det dog det sidste, 
der går væk, da det var noget af det første jeg fik som barn, men jeg nægter at 
bruge hormoncremer, for jeg tror på, at det vil gå væk, når min krop er klar til det. 
Min mave har også haft nogle ture, hvor den har ryddet op, og når den er helt fær-
dig, vil jeg formentlig kunne udnytte min mad meget bedre. Fordi det kan tage helt 
op til mellem fem til syv år at få bygget binyrerne op igen, så døjer jeg desværre 
også stadig med lidt milde hormonelle symptomer. Det er især på de tidspunkter 
i min cyklus, hvor der skal produceres ekstra mange hormoner, og symptomerne 
kan f.eks. være stærk salttrang, mild træthed, tung fornemmelse hen over lænden 
eller måske et par bumser. Hvis jeg stresser, synder eller i det hele taget ikke lever 
sundt, så kan jeg også få nogle af de gamle symptomer igen, som f.eks. søvnpro-
blemer eller problemer med korttidshukommelsen. Det afhænger altså meget af 
min livsstil, men hvis ellers jeg lever sundt, som jeg skal, så har jeg det faktisk 
rigtig godt. Selvfølgelig kan jeg godt ligesom alle andre blive forkølet, men det 
går som regel hurtigere over end før. Jeg bliver heller ikke nær så tit syg som alle 
andre, og alt i alt er mit helbred og immunforsvar generelt blevet meget stærkere. 
Det ses også på papiret, for efter tre år på den rå kost, fik jeg lavet blodprøver for 
at tjekke, om alt var, som det skulle være, og resultatet kan ses på modstående side. 
Mit blodtryk var i december 2012 på 110/60 og i marts 2013 på 110/70. For at få 
en idé om, hvad blodprøven viser og hvad blodtrykket betyder, har jeg bedt min 
læge om en udtalelse. Han skriver: 

Louise har været tilknyttet min lægepraksis i de sidste ca. 4 år, og i starten var 
hun præget af kronisk træthed og havde mange kroniske og svært behandlelige 
symptomer. Derimod er Louise nu, efter opstart på raw food, generelt meget 
tilpas, og er kun meget sjældent til læge. Blodprøveresultaterne tyder på, at 

FEBRUAR 2012 FEBRUAR 2012 MARTS 2012



1.
 m

in
  h

is
to

ri
e

49

MAJ 2012 JUNI 2012 OKTOBER 2012

min blodprøve efter 3 år på kosten



50

Louise er meget sund og uden tegn på sygdomsaktivitet. Kolesterolniveauet er 
særdeles flot, og faktisk under den nederste grænse for normalitet. Tilsvarende 
er lever- og nyretallene normale. Blodsukker og blodprocenten er perfekte, og 
der er ikke tegn på infektions- eller sygdomsaktivitet i kroppen.  At saltindhol-
det er en antydning under normal-grænsen, og tilsvarende blodplader (=trom-
bocytter) en smule over grænsen, spiller slet ingen rolle overhovedet. Louises 
blodtryk er også helt normalt. Alt i alt må jeg konkludere, at Louise fremstår 
meget sund, og jeg kan kun støtte hendes strategi i forhold til fødeindtagelse.

Venlig hilsen
Per Andersen
Praktiserende læge

 Mit eget bud på, hvorfor mit saltniveau (natrium) er en lille smule for lavt, 
er, at det hænger sammen med rester af min binyretræthed. Det kan som sagt tage 
mange år at komme helt af med den og derfor vil der være problemer med saltba-
lancen. At målingen kun er et enkelt point under normalen er i mine øjne faktisk 
ret positivt, for det betyder, at der ikke er længe til at mine binyrer er tilbage i 
form. At mit antal af trombocytter er en anelse for højt, tror jeg til gengæld er et 
ret godt sundhedstegn. Det betyder nemlig, at mit blods evne til at størkne er lidt 
over middel, og det passer godt sammen med, hvad jeg selv og andre på denne 
kost oplever, nemlig at sår og blødninger heler hurtigere end tidligere. Vi ligger 
altså over normalen mht. helingsevne. Med hensyn til det lave kolesterolniveau, 
så tror jeg, at det også er et udpræget sundhedstegn som min læge siger, og her 
bakker T. Colin Campbell, som er forfatter til bogen ’The China Study’, ham op. 
Han mener, at et lavt kolesteroltal nærmest betyder, at man er immun over for de 
klassiske vestlige livsstilssygdomme, og han skriver i ’The China Study’:
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”Der er i sandhed en myte i USA om, at man har sundhedsproblemer hvis man 
har kolesterolniveauer under 150 mg/dL. Hvis vi gik ud fra det, så ville 85 % 
af kineserne i de landlige egne se ud til at have problemer. Men sandheden er 
en helt anden.”  

Han fortsætter: 

”Lavere blodcholesterol hænger sammen med lavere antal af hjerteanfald, 
kræft og andre vestlige sygdomme, selv når niveauerne er langt under de anbe-
falede ’sikre’ niveauer i vesten.” 

 Alt i alt ser det altså ud til, at jeg har en rigtig god sundhedstilstand i dag, og 
det er også det, jeg selv oplever. Hvis man kigger på udviklingen af mit levertal 

(ALAT) siden det var for højt tilbage i august 2008, så er det også dalet pænt lige 
siden jeg startede på den rå kost i juli 2009. Det interessante er dog, at levertallet 
faktisk først blev for højt efter at jeg startede på Kernesundkosten/binyretrætheds-
kosten og de store mængder kosttilskud tilbage i april/maj 2008. Før havde det 
ligget omkring 43 U/I, men efter min kostomlægning kom det i stedet pludselig 
i august op på 70 U/I. Efter at jeg er skiftet til den rå kost er levertallet nu dalet 
betydeligt til at ligge på 13-15 U/I, og på den måde ser det ud til, at den rå kost har 
haft en rigtig gavnlig indflydelse på min lever.   
   Jeg ved ikke, hvor jeg havde været i dag, hvis ikke jeg var gået på den rå kost 
og livsstil, men piller og kosttilskud var i hvert fald ikke vejen frem. Jeg tror der er 
gode chancer for, at jeg ville have haft kræft i dag, og var blevet mere og mere træt 
med årene til trods for hormontilskuddene. I dag er det nærmest blevet en sport for 
mig at blive så sund, glad og energisk som muligt, og jeg har slet ikke lyst til at 
leve eller spise på ret mange andre måder. 
 I dag lever jeg 95-100 % af raw food, hvor de sidste 5 % er der hvor jeg giver 
mig selv lov til at spise andre ting, hvis jeg virkelig har trang til det. Det er som 
regel hvis jeg bliver fristet til en middag hos andre, men i hverdagen har jeg sjæl-
dent problemer. Faktum er nemlig, at jeg ved, at jeg formentlig får tømmermænd 
bagefter, fordi min krop er blevet så ren, men dem må jeg tage med oprejst pande. 
Hvis jeg får trang til nogle af de gamle ting, så er det tit noget med salt pga. mine 
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binyrer, som f.eks. chips. Det kan også være andre vanedannende ting som f.eks. 
en bolle med smør, spaghetti eller ost. Derimod er trangen til kage, sodavand og 
søde sager helt borte, fordi jeg får så meget sukker fra frugt. Selvfølgelig kunne 
det være dejligt at kunne spise hvad som helst, uden tømmermænd, men måske 
det kommer på sigt. Hvorvidt jeg vil leve på denne måde resten af mit liv er svært 
at sige, men jeg tror aldrig at jeg kommer til at gå tilbage og leve 100 % som jeg 
gjorde før. Det kan godt være, at jeg kommer til at spise lidt mere eller mindre rå 
mad med tiden, men jeg tror, at størstedelen af min kost altid vil være rå. Jeg har 
simpelthen ikke lyst til at være syg igen, og den energi, glæde og velvære jeg får 
af min nye kost og livsstil, vil jeg for alt i verden ikke give afkald på. 
 Min familie og venner har været rigtig søde til at acceptere min nye kost og 
levevis, især efter at de har set, hvad det har gjort for mit helbred. Mange af de 
mennesker, jeg omgås, begynder ligefrem at blive inspireret til også at få mere 
frugt og grønt ind i deres kost, og jeg føler mig ikke længere anderledes eller mær-
kelig. Kosten og livsstilen har også givet mig en masse nye venner, ny viden, nye 
oplevelser, nye forståelser og nye interesser, og det er nærmest, som om jeg har 
fået et helt nyt liv. Det har simpelthen været noget af det bedste, jeg nogensinde 
har gjort, og jeg ville ønske, at jeg havde fundet det tidligere. 
 Det var så min historie, og denne bog handler om, hvad det præcis var jeg 
gjorde for at blive rask. Det jeg beskriver, er som sagt principperne bag livsstils-
retningen Naturlig Hygiejne og raw food retningen 80/10/10, og i de kommende 
kapitler vil jeg først kigge lidt på tankerne bag metoderne, for det er meget mere 
end blot en raw food retning. Det er en hel ny måde at tænke og se verden på, 
og når man forstår den, vil man forstå alle de naturlige principper, jeg beskriver 
i denne bog. Er du ligeglad med principperne og bare gerne vil i gang med det 
samme, kan du springe hen til kapitlet ’De 10 trin’. Under alle omstændigheder 
håber jeg meget, at min historie har kunnet give håb og inspiration, om ikke andet 
så til at få lidt mere frugt og grønt ind i kosten.
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Angstanfald
Betændelser og infektioner
Blodsukkerproblemer
Bindevævssmerter
Binyretræthed
Candidasvamp
Cyster på æggestokkene
Depression
Distræt
Fødevareintolerancer
Galdestenssmerter
Gul i huden
Herpes
Hormonskjolder i ansigtet (fødselsmaske)
Hormonubalancer
Hovedpiner
Hyperventilation
Infertilitet/udebleven ægløsning
Isninger i tænderne
Kløende øjne
Kuldskærhed
Koncentrationsproblemer
Lav kropstemperatur
Ledsmerter 
Lændesmerter 
Menstruationssmerter 
Morgenhoste med slim
Muskelspændinger 
Måneformet ansigt
Nedsat hormonproduktion
Nedsat stresstærskel
Nedsat sexlyst
Præmenstruel (PMS)
Problemer med korttidshukommelsen

Rander under øjnene
Rystesyge 
Seneskedehindebetændelse
Slim på stemmebåndet/rømmen
Sortnen for øjnene
Sprøde, bulede negle
Støvallergi
Svimmelhed
Synsflimmer
Søvnproblemer
Tandkødsbetændelser
Tørt, spaltet hår og hårtab
Udtørrede slimhinder
Uønskede bakterier i tarmene
Uklar i hovedet/osteklokkefornemmelse
Urinsyregigt 
Virusinfektioner
Væskeophobninger

Lidelser jeg er kommet af med





1.
 m

in
  h

is
to

ri
e

55

MIN FORANDRING 
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MARTS 
2010
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2010
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2012
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MAJ 2008

I maj 2008 havde jeg spaltet og 
tørt hår, måneformet ansigt og 
et par kilo for meget på maven. 
Indtil da havde jeg levet på en 
’normal’ dansk kost. 
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Februar 2012

I februar 2012 havde jeg fået 
kraftigere og sundere hår, en 
slank talje og en normal ansigts-
facon. Alt sammen efter to et 
halvt år på en kost, der primært 
bestod af frugt.  
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APRIL 2013
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MARTS 2011 DECEMBER 2012

MAJ 2011

SEPTEMBER 2010

DECEMBER 2012
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MARTS 2010
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