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Min mor døde af kræft i hjernen (Gliobastom kategori IV) i marts 2011. Gennem hendes 
sygdomsforløb har jeg desperat søgt information om hendes sygdom på nettet – og om, 
hvordan andre mennesker har tacklet sygdommen..Jeg valgte (med fuld opbakning fra 
min mand) at tage hende hjem til mig, da det stod klart, at hun skulle dø – og prøvede 
igen at finde ud af, hvad det er der venter en? Hvad skal man være forberedt på – og 
hvordan er det, når nogen dør?  Jeg vil gerne skrive min mors historie – og min – i håbet 
om, at det måske kan hjælpe andre til at finde nogle lyspunkter midt i alt det sorte. For 
der er lyspunkter. 
 
Juni/juli 2009 
I juni 2009 kom bemærkede jeg, at min mor gik meget usikkert – hvis jeg ikke havde 
vidst, at hun aldrig drak, ville jeg have troet, at hun var fuld. Hun gik til sin praktiserende 
læge med symptomerne; meget nedsat balanceevne, et ’sovende’ venstre ben og 
tiltagende massiv hovedpine. Hun blev indlagt direkte på Gentofte Sygehus, i første 
omgang med mistanke om en hjerneblødning, men en scanning næste morgen afslørede at 
der var tale om en ’knude’ i hjernen, og hun blev overført til Glostrup Hospital, der 
dengang havde en neurokirurgisk afdeling. Hun blev sat på en høj dosis af prednisolon og 
kom igennem flere (MR- og CTR-) scanninger der viste at der definitivt var tale om en 
svulst, som sad i venstre hjernehalvdel i baghovedet. Hun fik diagnosen den 24. juni – på 
sin 70. års fødselsdag, og en operationsdato, der lå et par dage senere - det var først efter 
operationen og undersøgelse af cellematerialet at det kunne fastslås hvilken type af svulst 
og hvilken grad der var tale om, og dermed hvilken behandling hun skulle have. Hele 
forløbet gik rasende hurtigt – der er jo ikke så meget tid at løbe på, når det drejer sig om 
svulster i hjernen, da der ikke er så meget plads, og selv små svulster ’de forkerte steder’ 
kan medføre betydelige funktionstab. ’Kræftpakken’ virker, når det drejer sig om 
hjernesvulster. 
 
Det er individuelt hvordan man reagerer over for sådan en diagnose – jeg blev meget 
praktisk orienteret. Det var vigtigt for mig at søge al den information, jeg kunne få om 
hendes sygdom, om svulstformer, prognoser, overlevelseschancer. På den måde blev 
sygdommen håndterbar og forståelig for mig. Jeg valgte også fra starten at deltage i alle 
lægesamtaler, for jo flere der er til at høre hvad der bliver sagt, jo større er 
sandsynligheden for at man husker nuancerne. Det er mit indtryk, at det var en stor støtte 
for min mor, at vi rykkede sammen om hende og ’gik med hende’. Min far var hendes 
ubetinget største støtte – det var ham, der var sammen med hende hver dag, og han kørte 
hende rundt til behandlingerne. De nåede at være gift i 47 år, og han stod i den grad ved 
hendes side gennem hele forløbet. 
 
Det var forbløffende at besøge hende efter operationen – hun var jo blevet opereret i 
hjernen, det er et voldsomt indgreb, ikke mindst fordi svulsten lå ret langt inde så de 
måtte ’lave en tunnel’ som det så malende hedder – men allerede et par timer efter, da 
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hun lå til opvågning, kunne man tale med hende, og hun var fuldstændig relevant i sine 
svar, vidste hvor hun var og hvad der var sket. Under operationen havde de været 
forundrede over at opleve at svulsten ’var væk’. Den var ikke der, hvor de havde regnet 
med at den skulle være (man bruger computernavigation i kombination med 
scanningsbillederne). De mente at det var den massive behandling med prednisolon der 
var skyld i det – det kan nemlig forandre svulstvævet, så det visuelt ligner ’almindeligt 
hjernevæv’. Hun blev udtrappet af prednisolon og 14 dage efter blev hun reopereret, og 
så ventede vi ellers på svaret. Det var lykkedes dem at fjerne ca. 90 % af svulsten – den 
var ligesom en ’brandmand’ - eller hvis man forestiller sig en blæksprutte, med små tråde 
af svulstvæv igennem det sunde væv, så de havde fjernet, hvad der var forsvarligt at 
fjerne. Igen kom hun rigtig godt igennem operationen. Hun havde problemer med sit syn 
– hun kunne ikke se perifært med det venstre øje (hvis man stod direkte ved siden af 
hende, så kunne hun ikke se en) og hun oplevede ’pletter’. Ligeledes var hendes 
balanceevne påvirket, men ikke mere end at hun kunne gå selv. Vi var heldige at svulsten 
sad hvor den gjorde, så den ikke påvirkede hendes talecenter eller hendes personlighed. 
 
August 2009 
Det viste sig at svulsten var et Gliobastom grad IV – hvilket er den værste diagnose man 
kan få – og der er en rigtig dårlig prognose for patienter over 45 år. Til gengæld har de i 
løbet af de seneste år brugt en ny kombination af strålebehandling og kemoterapi, hvilket 
har forlænget overlevelsesraten fra 9 måneder (fra diagnose til dødsfald) til ca. 2 år. Hun 
overgik til onkologisk behandling på Herlev Hospital efter en ’helingsperiode’ på 8 uger 
efter operationen, og behandlingen begyndte, med 6 ugers daglig strålebehandling og 
kemoterapi (piller), dels samtidig med stålebehandlingen, og efterfølgende med tre ugers 
mellemrum af en uges varighed frem til april 2010. 
 
Min mor har alle dage været en meget stædig og selvhjulpen kvinde – og så var hun i god 
fysisk form. Hun nægtede at give op, og tænkte hele tiden på, hvad hun skulle når hun 
blev rask. Hun formåede at leve et forbløffende normalt liv ved siden af behandlingerne – 
hvilket jeg især tilskriver hendes stædighed. Hun formåede at holde en ret høj grad af 
bevægelsesfrihed og livskvalitet langt hen i sit sygdomsforløb. Hun burede sig ikke ind 
derhjemme, men sørgede for at komme ud, på trods af strålebehandling og kemoterapi – 
tog ud og spiste frokost med min far ved søen, besøgte os og ikke mindst børnebørnene. 
Små ting. Hun var sig bevidst om at nyde de gode øjeblikke, også selvom hun til det 
sidste stædigt nægtede at give op. At være pårørende til en med en alvorlig diagnose gør 
de stunder man har sammen mere værdifulde, fordi det er rykket helt foran i bevidstheden 
at livet er flygtigt. 
 
Maj 2010 
Den 6. maj 2010 var vi til lægesamtale (bare den sidste i en lang række), og beskeden til 
hende var, at svulsten ikke var blevet mindre, men den var heller ikke blevet større. Det 
var ikke lige hvad hun havde håbet på, men min far, min bror og jeg synes at det var den 
bedst mulige besked. Knapt en måned senere fik hun et epileptisk anfald (som kan være 
en normal bivirkning efter en hjerneoperation, men det er usædvanligt at det indtræffer 
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knapt et år efter operationen) og var indlagt på Glostrup igen i en uge. Jeg var rystet over 
at se hende – hun bare sov og sov og sov – og det var ikke fordi hun var påvirket af 
medicin. Hun kunne holde sig vågen i 20 minutter, så faldt hun i søvn midt i en samtale. 
Hun blev udskrevet og medicineret. Der er en masse epilepsipræparater i handlen, og vi 
var optimistiske omkring at det skulle lykkes at medicinere hende, så anfaldene kunne 
undgås.  
 
Sommeren 2010 
3-4 uger efter hun var blevet udskrevet fik hun endnu et epileptisk anfald, og hen over 
sensommeren, hvor anfaldende til sidst kom med 14 dages mellemrum til trods for kraftig 
medicinering (- de kunne komme om morgenen, hvor hun var helt udsovet og rolig – der 
var ingen sammenhæng til aktivitet eller stressniveau), kunne vi hver gang se, hvordan 
hun mistede funktionalitet og blev dårligere og dårligere. Hun var indlagt på Gentofte, 
Herlev og Glostrup, men på neurologisk afdeling eller afasi-afdelinger.  
 
Jeg synes egentlig at vi har fået en rigtig god, hurtig og effektiv behandling af 
sundhedssystemet hele vejen igennem. Lægerne var åbne (om end der også var nogle ting 
man skulle spørge specifikt til, før man fik information) og gode til at kommunikere, men 
i sensommeren undrede jeg mig over at ingen undrede sig over, at hun blev så meget 
dårligere. Det virkede som om at de kun så på hendes epilepsi og ikke resten af 
sygehistorien, jeg talte med en del læger, og forklaringen (mente de) var at 
strålebehandlingen og operationen havde lavet ravage i hjernens system af elektriske 
impulser, og det der var det, som udløste anfaldene. De kunne ikke forklare at hun blev 
dårligere – men det var jo også hele tiden forskellige læger. Hun gik til kontrolscanninger 
på Rigshospitalet (hvortil neurokirurgisk afdeling var blevet flyttet), og de var fine.  
 
Oktober/november 2010 
25. oktober 2010 fik hun endnu et epileptisk anfald, og den samme dag hun skulle 
hjemgives var vi så ’heldige’ at hun fik en lille blodprop i hjertet også. Heldige, fordi at 
det betød at hun blev overført til hjerteafdelingen på Gentofte, og der synes de at hendes 
almentilstand (manglende balanceevne, konfus, svært ved at huske) var så dårlig, at de 
fluks henviste hende til et genoptræningsophold på Baunegården i Lyngby.  Det var 
meningen, at hun skulle være der i 3 uger, men det blev til 3 ½ måned i stedet. Vi (dvs. 
ikke min mor) tænkte, at der nok ikke var meget at genoptræne, da hendes hjerne var så 
ødelagt. Der blev lagt nogle for os at se fuldstændig urealistiske planer/mål for hende – 
som min mor vel at mærke synes var vældig realistiske: Hun skulle selv administrere sin 
medicin, hun skulle gå ned til det lokale supermarked og købe ind og hun skulle prøve at 
tage bussen selv. Da hun ankom, kunne hun gå selv, og klare sig nogenlunde i hverdagen. 
Efter en uge gik hun med krykke, var inkontinent, og hun fik flere epileptiske anfald, så 
hun til sidst i december kun kunne gå med rollator, og sundhedspersonalet begyndte at 
tale om at hun skulle hjem med hospiceteam. Det var et kæmpe chok at få – fordi alle 
hendes kontrolscanninger var fine (dvs. svulsten voksede ikke, og der var ikke tegn på 
nye svulster), og selvom vi selvsagt havde undret os over hendes tilstand, så var vi ikke 
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klar over at hun var døende. Alle de gange hun havde været indlagt – der var ikke en 
læge, som havde nævnt, at det var der, det bar hen. 
 
Januar 2011 
3. januar 2011 var hun til den sidste evalueringssamtale på Rigshospitalet, hvor den 
samme overlæge der havde opereret hende, konstaterede at svulsten stort set ikke havde 
forandret sig – den cystiske del var blevet større, den ’faste’ del mindre. Han konstaterede 
at hun kunne rejse sig op fra kørestolen, og synes at det far fint. Det virkede fuldstændig 
absurd.   
 
Der var stadig ingen, der havde talt med min mor om, at de anså hende for at være 
terminal, men hendes tilstand blev hele tiden forværret, så hun i januar sad permanent i 
rullestol, og i perioder ikke kunne stå op selv. Jeg ringede til hendes søster og svoger i 
Tyskland og sagde, at hvis de stadig ville se hende i en nogenlunde tilstand, så skulle de 
komme op og besøge hende nu. De kom et par dage senere, og min mor oplevede sin 
sidste rigtig gode periode – hun blomstrede helt op og pjattede med dem og var åbenlyst 
glad for at se sin søster.  
 
Jeg havde hele tiden presset på for at ’nogen’ skulle fortælle hende at hun var terminal, 
det var ikke et budskab jeg havde lyst til at overbringe hende, og min far ville heller ikke, 
og det kunne ikke være meningen, at hun selv skulle høre om det første gang til et 
evalueringsmøde, som var blevet aftalt i slutningen af januar. Til sidst talte den – i øvrigt 
meget behagelige og omsorgsfulde læge, der var tilknyttet centret med hende, og så var 
det som om hun nærmest ’punkterede’ og hun tilbragte stort set de næste 14 dage i 
sengen. 
 
Min mor talte ikke om døden. Lidt, da hun lige havde fået at vide at hun var terminal, 
men ellers begrænsede det sig til, at hun ud af det blå kunne forære sin strikhue væk, eller 
fortalte, at de bukser hun havde på, skulle vaskes ved 30 grader. Et af de mest 
hjerteskærende øjeblikke var, da jeg kom for at besøge hende mens hun lå i sengen, og 
spurgte hende, om der var noget jeg kunne gøre for hende, og hun sagde ’ja, jeg vil 
leve!’. Åh. Lige det, kunne jeg ikke hjælpe så fandens meget med…   
 
Da hun var indskrevet på et genoptræningscenter, kunne hun ikke blive der, nu hvor det 
var åbenlyst at der ikke var noget at genoptræne. Enten skulle hun hjem, men min far 
(som var 75 på daværende tidspunkt) sagde fra overfor at få hende hjem til sig (hvilket 
jeg faktisk synes var flot gjort) eller også skulle hun på plejehjem. Hun var ’for rask’ til 
hospice, fordi de havde vurderet hende til at have 6 måneder tilbage. 
  
Jeg havde gjort mig mange overvejelser om hvad der skulle ske, og synes helt 
grundlæggende at det var ’payback time’. Hun havde lært mig at spise med kniv og gaffel 
og havde tørret mig bagi da jeg var barn, så nu var det min tur til at give igen. Jeg kunne 
slet ikke forlige mig med tanken om at hun skulle ligge i en seng på et plejehjem og dø – 
med den normering, der er i dag, og hendes meget dårlige tilstand taget i betragtning, så 
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ville hun aldrig blive taget op af sengen. Jeg gik lidt rundt om mig selv og overvejede 
hvordan jeg lige skulle få solgt den ide ind til min mand, da han af sig selv foreslog at vi 
skulle tage hende hjem så hun kunne dø hos os.  
 
På et møde den 24. januar 2011 blev det besluttet at hun skulle hjem til mig – det var ikke 
rigtig til at finde ud af hvad hun selv synes om ideen, fordi hun var så konfus. Jeg tror at 
hun til dels synes at det var dejligt, for så ville hun være tæt på børnebørnene (hun havde 
en forestilling om at hun kunne lege med dem), dels synes at det var for hårdt for mig. 
Min far synes at det var en dårlig ide, han var bekymret for, om jeg kunne magte opgaven 
(jeg havde to børn på 2 og 4 på daværende tidspunkt, plus et gulpladebarn på 10). Hun 
sad i rullestol og skulle flyttes med lift, hun brugte ble og skulle på dårlige dage mades, 
på gode dage, kunne hun selv spise).  
 
De næste uger gik stærkt – og alligevel langsomt. Vi fik en tømrer til at lave en væg i 
vores stue, så hun kunne få sit eget værelse, og jeg sloges næsten dagligt med min 
hjemkommune og min mors hjemkommune for at få bevilliget plejen og få et overblik 
over omfanget af den, hjælpemidler osv. og jeg forberedte min – heldigvis yderst 
forstående – chef på, at jeg ville tage plejeorlov på ubestemt tid. Tidshorisonten var 6 
måneder, men man kan jo ikke tage en omvendt kulstof14 prøve og se, hvor lang tid et 
menneske har igen, så det var behæftet med stor usikkerhed. Det var et mareridt – pænere 
kan det ikke siges – og min mor blev hele tiden dårligere, selvom hun også havde gode 
perioder (nu synes vi jo det var fantastisk flot, hvis hun kunne spise selv). 
 
Hjemmeplejeordningen kom på plads dagen før min mor kom – og den 21. februar 
flyttede hun ind i sit nye værelse. Jeg synes at det var en stor lettelse at få hende hjem. 
Jeg synes næsten ikke at jeg havde haft et roligt øjeblik siden maj 2010 – hver gang 
telefonen ringede tænkte jeg ’åh, hvad nu!’. Jeg besøgte hende flere gange ugentligt når 
hun var indlagt eller til genoptræning, og det var svært at få det til at gå op i en højere 
enhed med familielivet. Jeg synes aldrig at jeg havde fri. Altid dårlig samvittighed. 
 
Hjemmeplejen var fantastisk. De kom 5 gange i døgnet (ved 9-tiden om morgenen for at 
tage hende op og vaske hende, ved 13-tiden for at lægge hende igen, (jeg tog hende selv 
op ved 16-tiden) ved 18-tiden for at lægge hende i seng og ved 21-tiden for at give hende 
aftenmedicin – og så kom der et hold om natten og vendte hende om i sengen, fordi hun 
ikke kunne flytte på sig). På trods af den massive hjælp, og alle hjælpemidlerne – 
hospitalsseng, anti-liggesårsmadras med luft, lift, bækkenstol og selvfølgelig kørestolen, 
så var det fysisk et utrolig hårdt arbejde at passe hende. Nogle dage var jeg oppe på at 
hejse hende op (og ned) 8 gange med lift, og det er TUNGT arbejde, specielt når man er 
en person om det, og i øvrigt ikke har lært de rigtige greb. Hun skulle have hjælp til alt – 
nogle dage kunne hun spise lidt selv, ellers sad hun mest i sin kørestol og kiggede de få 
timer hun var oppe – og talte om at hun gerne ville hjælpe mig med at vaske tøj. Det var 
psykisk hårdt, for ud over det indlysende svære i situationen var hun også blevet ret senil 
– dvs. hun f.eks. ikke kunne huske, at hun ikke kunne stå/gå, så nogle gange kunne hun 
prøve at rejse sig 3 gange på et kvarter, og hvis jeg sagde til hende at hun ikke kunne stå, 
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så blev hun vred på mig. Alting blev gentaget i det uendelige – hvis hun havde ondt i sin 
tå, kunne man kigge på den og tale om det 3-4 gange på ganske få minutter, fordi hun 
ikke kunne huske det. Hun var også småparanoid og synes at vi spærrede hende inde– og 
det var lige før at jeg var glad for at hun var så immobil, for ellers tror jeg at hun var 
vandret rundt i huset hele natten. Nu nøjes hun at ligge og klapre med persiennen (hendes 
seng var placeret tæt på vinduet, så hun kunne kigge ud), og prøve at komme ud af 
sengen når hun blev lagt til middagsluren – hun kunne få vrikket sig helt ned i fodenden 
af sengen – og hvordan får man så lige en kvinde på 55 kilo, som ikke kan hjælpe til selv, 
hevet op på plads igen når man er alene? Jeg ringede til hendes praktiserende læge (som 
jeg heldigvis kendte da hun havde været min læge da jeg boede hjemme) og fik udskrevet 
noget psykofarma til hende – det hjalp. Det var virkelig svært at lade være med at blive 
vred når hun var urimelig og synes at vi behandlede hende dårligt og hele tiden tænke på, 
at det var hendes sygdom ’der talte’ og ikke den mor, jeg kendte. Hjemmeplejepersonalet 
– specielt dagholdet – var fantastiske som sparringspartnere – jeg ved faktisk ikke 
hvordan jeg ville have klaret det, hvis jeg ikke havde kunnet tale med dem. De havde jo 
set det hele før... 
 
Tanken om den personlige hygiejne var grænseoverskridende, men første gang jeg skulle 
hjælpe hende på bækkenstolen tænkte jeg på, at det simpelthen måtte være værre for 
hende. Hun har hele sit liv været ekstremt blufærdig, og jeg har nærmest aldrig set hende 
nøgen. Så var det mærkeligt, pludselig at finde sig selv kravlende rundt under en 
bækkenstol med latexhandsker på… 
 
Vi havde også gode stunder – specielt når vi hørte musik. Selvom hun ikke kunne huske 
fra næse til mund, så kunne hun huske, hvis vi havde hørt musik dagen før, og bede om at 
høre det igen. Det aktiverede nogle følelser hos hende – og erindringer, som var 
forbundet med følelser, kunne hun huske. Vi hørte rigtig meget musicure – det beroligede 
hende hvis hun var rastløs og urolig, men det bedste var når vi hørte opera, eller noget 
musik, som hun kunne huske at hun havde hørt tidligere. Vi kiggede i gamle fotoalbums 
fra dengang hun var ung, og hun kunne identificere de fleste personer på billederne. 
 
Marts 
Da der var gået 14 dage, og vi havde fået etableret en eller anden rutine – og et tåleligt 
(familie)liv med alle de mennesker, der strømmede ind og ud af huset døgnet rundt, var 
det pludselig forbi. Jeg havde aldrig nogen sinde troet, at det ville gå så stærkt – det var 
som om at hun gav slip på noget, da hun kom hjem til mig. Den 3. og 4. marts sov hun 
næsten hele dagen, og aftenvagterne kiggede sigende på mig, da jeg sagde at hun godt 
kunne tage nogle off-dage, og så var hun frisk igen næste dag. Den 5. marts var hendes 
sidste ’rigtige’ dag. Hun var i rigtig godt humør, vågen og glad. Mandag var hun træt 
igen, men også i godt humør. Hun sagde ’tak for alt, lille skat’, da jeg puttede hende om 
aftenen. Tirsdag sov hun hele dagen, og aftenholdet kunne ikke få hende til at sluge 
pillerne. Onsdag kunne hun ikke engang vækkes til morgenmåltidet, og jeg ringede til 
lægen, som kom ud og fik skrevet morfin og ketogan ud og vi fik tilknyttet en 
hjemmesygeplejerske, som kom samme aften og gav smertestillende – hun var begyndt at 



 7

få store smerter, og ’gav sig’, når hun blev rykket rundt, selvom hun ikke kunne sige 
noget. 
  
Den sidste gang jeg så en bevidst reaktion fra hendes side, var da min søn sagde ’godnat 
mormor’ onsdag aften, hvor en trækning foer over hendes ansigt. Hun havde ikke åbnet 
øjnene hele dagen, ikke spist eller drukket. Og så var der natten til torsdag, da vi var 
begyndt at våge, og min far og min bror sov inde hos hende på madrasser på gulvet, og 
jeg sov ude i stuen på gulvet, og hjemmeplejen kom for at vende hende. Hun lå og 
rallede, fordi hun havde slim i luftvejene. Det er den mest rædselsvækkende lyd jeg 
nogensinde har hørt. I flere timer rallede hun bare, og nogle gange prøvede hun at hoste 
det væk, men hun havde ikke kræfter nok. Det lød som om at hun var ved at drukne 
indefra, og jeg foer ind til hende flere gange om natten. Da hjemmeplejen så kom, og 
myndigt sagde til hende at hun skulle hoste op, gentog hun ’bare hoste op’ og blafrede 
lidt med øjenlågene´.  
 
Jeg tænkte meget over det i de dage – om hun kunne høre os? Hvor meget hun forstod? 
Jeg tænker stadig på det. Mest fordi hun var lidt paranoid til sidst, og troede at vi 
spærrede hende inde, og i de sidste mange dage fik hun ikke sin medicin, fordi hun jo 
ikke kunne sluge den. Og vi stod over hendes seng – jeg tror det var torsdag eller fredag 
aften – og talte om, om hun skulle have sat sin morfindosis op for at gøre en ende på det. 
Og sygeplejersken fortalte os hvad vi skulle gøre, når hun døde – at vi skulle ringe til 
vagtlægen og rapportere det som et ventet dødsfald osv. Og hun lå der, og hun var jo ikke 
død. Men hun bevægede sig ikke, kunne ikke trykke en i hånden eller på nogen måde 
give udtryk for, at hun forstod eller var, andet end et menneske, der bare lå der og trak 
vejret. Med mit hoved ved jeg godt, at den kvinde jeg kendte som min mor, ville synes at 
det var flot og helt enestående, at jeg passede hende til sidst. Men jeg kan ikke lade være 
med at tænke det andet også. At hun lå der, en sjæl i en skal og ikke kunne nogen ting, og 
vi stod omkring hende og talte om døden og morfin. Vi talte også om andre ting. Jeg ville 
gerne have læst digte op for hende, eller læst noget på tysk (hun var tyskfødt) op for 
hende, men jeg kunne ikke. Jeg kunne ikke tale, uden at min stemme knækkede over, så 
når jeg talte var det mest praktiske ting. Jeg fortalte hende hvad vi havde lavet den dag, 
hvordan ungerne havde det, eller hvad vi skulle have at spise. Jeg fortalte hende også at 
hun havde klaret det hele så flot og forbilledligt, og at jeg var stolt af hende. At jeg nok 
skulle passe på far og min bror, at vi var der alle sammen omkring hende. At hun godt 
måtte give slip. Og tænkte samtidigt på, hvordan det mon føltes at høre det, hvis man er 
lidt paranoid i forvejen. At hun fandme nok selv skulle bestemme, hvornår hun var færdig 
med livet.  
 
Det er så mærkeligt at se nogen dø. Man skal møde ethvert menneske der, hvor det står, 
alligevel tænker jeg, at det er underligt ikke at have talt med hende om døden. Ingen 
gjorde det. Jeg tror ikke at hun savnede det, jeg tror at hun lige til det sidste skubbede 
tanken væk, sådan var hun. Evig optimist, og grimme ting blev skubbet ned under tæppet. 
Da jeg var teenager plejede jeg at sige at alperne lå i vores dagligstue, så mange ting var 
der blevet fejet ned under tæppet i vores hjem. For mig ville det være vigtigt at tale om 
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døden, om angsten – for da må da være en angst, alligevel? Hun var troende, men hun var 
vred på gud til sidst. Men selvom man er vred på gud, så tror man jo på ham alligevel. 
Man kan ikke være vred på noget, som man ikke tror på.  
 
Jeg var vred på hende undervejs – mest fredag morgen, dagen før hun døde. På at hun 
ikke havde givet os en vågen time mere, når hun nu kunne ligge der i dagevis og bare 
ligge. Som om at det var noget hun bestemte. Jeg ville have at det skulle stoppe. Jeg tror 
det var fredag morgen, at vi spiste brunch med hjemmeplejen, eller også var det lørdag. 
Det føltes helt åndsvagt, at sidde inde i stuen og spise æg og bacon og grine og snakke 
med dem, mens hun lå derinde. Men hvad fanden skulle man gøre? Jeg prøvede at få en 
eller anden form for normalitet ind i det hele, selvom det føles helt absurd og kunstigt.  
 
Hendes puls og åndedræt skiftede hele tiden. Vi talte sekunderne mellem hendes 
åndedrag. Der kunne sagtens gå 25 sekunder i mellem at hun trak vejret. Og så blev det 
nogle gange hurtigere – mere normalt igen. Pulsen var uregelmæssig. Onsdag aften 
lignede hun faktisk en, der var ved at dø. Hun var da heller ikke blevet vendt siden 
klokken 4 om natten, havde bare ligget i den samme stilling. Hun lignede lidt en abe – 
hun var helt grå og indfalden i ansigtet, huden sad på hende lidt på samme måde som den 
sidder på en gorilla og markerede hendes kranie. Så kom hjemmeplejen – aftenholdet, og 
gjorde hende i stand, og de vendte hende, og så var det som om at hun livede helt op igen, 
blev fin og lyserød igen. Det var så mærkeligt. Hun gik fra at ligne en, om hvem 
sygeplejersken sagde ’jeg vil ikke give hende noget morfin nu, for jeg er bange for at hun 
så dør’ (og min far og min bror var lige kørt, jeg kan ikke huske hvad de skulle, men de 
var der ikke, og jeg tænkte, at den beslutning kan jeg jo ikke tage alene, selvom jeg synes 
at det ville være det rigtige at gøre) – til at se fin ud.  
 
Vi sad meget hos hende – allermest min bror, som altid har været tæt knyttet til hende. 
Min far og jeg skiftedes lidt. Holde hende i hånden, eller holdt om hende, bare var der. 
Døren stod altid åben, så hun kunne høre os snakke og høre at der var liv i huset. Gad 
vide hvordan jeg fik hentet ungerne i de dage, og fik lavet mad, det husker jeg ikke 
rigtigt.  
 
Lørdag eftermiddag skulle vi spise aftensmad – jeg var kørt et par timer med ungerne om 
formiddagen, jeg kunne ikke holde ud at være hjemme. Vi havde været nede i centret og 
købe nogle ting, og spist en is nede foran købmanden, et hyggeligt afbræk. Jeg gik ind for 
at fortælle hende, at nu skulle vi spise, og min far var derinde. Han vinkede mig ligesom 
væk med hånden, og sagde at åndedrættet var meget stille nu. Jeg kiggede på hendes 
halspulsåre, og kunne ikke se nogen puls. Jeg sagde ’jeg tror sgu det er sket nu’. Min bror 
materialiserede sig ud af den blå luft, han havde ellers været oppe og lege med ungerne, 
og så stod vi alle sammen omkring hende, alle tre. Jeg tog hendes puls, og kunne mærke 
de sidste svage pulsslag. Der var noget der sitrede i hendes hånd, men det var ikke pulsen. 
I det samme ringede det på døren og sygeplejersken kom. Jeg skyndte mig ud til hende og 
hev hende ind og sagde at jeg troede nok at hun var død nu. Jeg ved ikke helt hvad 
ungerne lavede, jeg tror nok at de vaskede hænder. Hun bekræftede at hun var død og 
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ringede efter vagtlægen og hjemmeplejen, som også kom ind af døren få minutter efter. 
Det var som om det var helt timet og tilrettelagt… De skulle gøre hende i stand.  
 
Det kommer når jeg er alene, mest. Eller hvis jeg slapper rigtig dybt af. Små billeder af 
min mor i sengen, lyde. Tanker om at når livet slutter, så er det som at trykke på en stor 
knap. Så er der bare slukket. Ingenting. Nogle gange går jeg udenfor og ryger en cigaret, 
og går rundt om huset, hen til vinduet, som nu er soveværelse, men som var hendes 
vindue og kigger ind. Der er helt mørkt, ingenting rører sig. Og jeg husker tilbage på den 
aftenen, på lysene, jeg havde tændt i vindueskarmen, fordi det er det man gør, når nogen 
er død. Man tænder et lys, som får lov at brænde. De blafrede i snowball-stagerne. 
Vinduet i gavlen stod lidt åbent for at lukke den kolde luft ind til hende, radiatoren var 
slukket. Hun lå voksagtig og bleg, med en helt glat hud og et fredfyldt, roligt udtryk i 
ansigtet. Hun havde hænderne foldet oven på dynen, og om sin venstre hånd havde hun 
den perlekæde, som min datter havde lavet til hende. Da jeg forstod, at nu var der kun en 
vej, og at hun var slået ind på det sidste stykke af den, viklede jeg kæden to gange om 
hendes hånd. Jeg tænkte, at hvis hun kunne mærke det, så ville hun sætte pris på at have 
noget på, som min datter havde lavet til hende.  
 
Hun blev hos os hele natten, og blev hentet af bedemanden søndag morgen. Min far, bror 
og jeg sagde farvel til hende en efter en, da hun var blevet lagt ned i kisten. Vi fulgte efter 
bedemanden op til vejen, og så rustvognen svinge ind på Frederikssundsvej. Med en hvid 
kiste i – helt bar, uden blomster på. 
 
Hvis jeg skal give nogle gode råd videre: 

 Hvis du vælger at pleje din døende pårørende, så skal det være fordi at du ønsker det og 
fordi du føler at du kan magte opgaven. Ellers er den simpelthen for krævende – i al fald 
når man var så dårlig som min mor var. Du skal også vide, at selvom du påtager dig 
opgaven, så kan du godt ’ombestemme dig’, ligesom du kan få indlagt din pårørende til 
aflastning på eksempelvis et plejehjem. 

 
 Det er vigtigt at du har støtte fra dine nærmeste pårørende, så de kan aflaste dig, så du 

ikke bliver lænket til hjemmet. Min far kom hver dag og passede min mor (som ikke 
kunne lades alene) mens jeg hentede ungerne fra institutionen. 

 
 Hvis I kan tale om døden, så gør det. Det skal være den døendes behov, ikke dit. Hvis I 

kan få skrevet nogle tanker omkring begravelse, sten, salmer etc. ned, så gør det. Jeg 
synes at det var helt forfærdeligt at skulle gå rundt på en kirkegård i regnvejr (regner 
dette ikke bare altid i sådanne situationer) og tage stilling til, hvor hendes gravsted 
skulle være. Kremeres eller begraves? Hvilken sten. Hvilken skrifttype. Mejslet eller 
påsatte bogstaver? Og skulle der også være plads til min fars navn? Og hvad med urnen? 
Hvilken farve? Og skal der være et motiv på… Man vil bare have lov til at være i FRED. 
Det er en kolossal hjælp til de efterladte, hvis der er skrevet noget ned, for så behøver 
de ikke at forholde sig til alle mulige detaljer. 
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 Få det bedste ud af den tid der er tilbage. Nyd de gode dage, nyd de små lysglimt. Få talt 
ud, hvis du har behov for det.  

 
 Jeg har ikke et øjeblik fortrudt, at jeg tog min mor hjem. Noget af det stærkeste jeg 

oplevede var nærheden med min far og min bror – vi var sammen om det, selvom hun 
boede hos mig. De kom hver dag, og ofte spiste de også med. Min bror kom hver onsdag 
formiddag og blev der hele dagen. Vi vågede sammen. Vi stod sammen om hende, da 
hendes liv ebbede ud. 

 
 Man kan hvad man ’skal’. Man kan i al fald meget mere, end man selv tror. Når jeg 

kigger tilbage så fatter jeg simpelthen ikke, hvor jeg fik kræfterne fra. Men jeg havde 
ikke noget ’valg’. Så derfor kunne jeg godt. Og så er jeg jo min mors datter, så der er 
også en vis portion stædighed og udholdenhed… 

 
 Jeg oplevede ikke mange issues med mine børn – de var jo også ret små, så de 

reflekterede ikke over, hvorfor mormor nu sad i rullestol. Sådan var det bare. Hvordan 
børnene tager det kommer helt an på hvordan man selv tager det – og jeg var meget 
rolig udadtil, og i sær når de var i nærheden. Et døgn efter hun var død, fortalte jeg dem 
det. De havde ikke lagt mærke til at noget var anderledes, troede vel bare, at hun lå og 
sov. 

 
 


