
1. januar 2017 
  
I ønskes alle et godt nytår! 
Sjældent har jeg dog følt, at der har være så meget "forslaw" i ni dage, da den 23/12 
ligger meget langt væk i min bevidsthed. Den dag skulle jeg i mit andet 
behandlingsforløb, men det gik ikke lige efter planen - selvom det endte helt godt. 
 
Billedet af manden med leen 
Jeg har tænkt meget over, hvor mange mennesker jeg i den senere tid har mødt, der 
både har haft indbrud og har haft kræft eller kender nogle, der har haft sygdommen. 
Jeg skal være helt ærlig at indrømme, at når jeg tidligere hørte om et menneske, der 
havde fået en kræftdiagnose, så tegnede der sig et billede for mit indre af manden 
med leen, og jeg blev så trist. Måske skyldtes det, at da min mor fik diagnosticeret 
sygdommen, da jeg var 27 år gammel og højgravid med vores ældste datter, da var vi 
alle fyldt med optimisme med de nye behandlingsformer, der var dengang. Og da hun 
jo i al den tid, hun som eneforsørger (enke ) havde haft forretning i Karise - i hen ved 
20 år - aldrig havde haft en sygedag, så kom det som et chok, at hun døde 13 dage 
efter Christine blev født. 
 
Jeppe på Bjerget syndromet:  "Drømmer jeg, eller er jeg vågen?"  
I løbet af de første uger efter første behandling (9/12) var indledt, stoppede jeg tit op 
og tænkte: kan det virkelig passe, at det er dig, der står i denne situation? Et hurtigt 
knib i armen overbeviste mig om, at sådan var det, og jeg fik en ubændig lyst til bare 
at kravle ud af kroppen  og løbe af sted  langt væk fra sygdommen.   
 
Samtale med lægen 
Men så en dag blev jeg fortrolig med, at det nu var min virkelighed - nok herfra og til 
sommer. Frisk og frejdig mødte jeg så op til anden behandling lillejuleaften  sammen 
med min uvurderlige støtte, makkeren igennem 50 år. Vi skulle først have en samtale 
med den læge, jeg er tilknyttet. Vurderet ud fra de udfyldte skemaer og de sidste 
blodprøver udsendte han en vis optimisme omkring behandlingens effekt. Han kunne 
selvfølgelig ikke love noget, men hvis alt gik vel, og medicinen havde virket, hvilket 
skulle tjekkes ved scanning ultimo februar, så ville forløbet nok blive 12 
behandlinger i alt og så en mulig operation. Sådan! Så ved vi, hvor vi står. Og sådan 
et halvt år kan jo hurtigt gå :-) Han oplyste også om, at det i dag er 
individuelle  behandlingsforløb, der bliver tilrettelagt, og direkte adspurgt, så mente 
han ikke, jeg ville tabe håret men kunne selvfølgelig heller ikke her love noget.   
 
Bivirkninger 
Jeg tror, jeg er sluppet relativt billigt, når jeg læser om alle de mulige bivirkninger, 
der kunne komme. Trætheden har jeg nævnt, udefinerlig utilpashed indimellem, 
hovedpine, gener i småtingsafdelingen og ændrede yndlingsspiser. Tør hud, som jeg 



plasker over med mandelolie, rapsolie og eighthour creme, så det bliver tåleligt. Mine 
seminariekammerater, døtre og veninder vil nok ikke tro det, men rejer er dykket helt 
ned på listen, det samme med hvid- og rødvin, hvorimod champagne (eller rettere 
mousserende vin) topper. Behersket glæde ved kaffe men storforbruger af æblejuice. 
Og så, da jeg her for nylig, fik jeg indløst min fødselsdagsgave fra børnene i form af 
Helles smukke tekande, bliver der brygget te til den store guldmedalje. 
 

 
 
Dårlige dage 
Der har været 3- 4 dage, hvor dagsformen har været helt elendig - sidst nytårs dag og 
aften. UHA! Men jeg tror, det handler om at få doseret de piller, som skal give 
velbefindende rigtigt, så det skal der arbejdes bedre på.  Nu har jeg jo i mit lange liv 
aldrig rigtigt taget nogen former for medicin, så det er en ny verden at skulle gebærde 
sig i. Da min gode barndomsveninde, Kirsten, så mit "lille apotek", var hun da heller 
ikke imponeret. Men hun har lært mig at det er vigtigt at læse brugsanvisningerne, så 
det gør jeg. 
Vi har i 30 år holdt nytårsaften med et vennepar og i de tidlige år også med børnene 
og deres venner. I år skulle de så fejre fruens 70 års fødselsdag på Lanzarote, hvortil 
vi faktisk - inden alt blev "unormalt" - også havde planer om at tage til bare på den 
anden side af øen på Club La Santa, hvor vi var med familien sidste år. Sikke et 
surprise party, det kunne være blevet til :-). Præcis kl. 24 ringede de dernede fra og 
ønskede os godt nytår! Det hjalp gevaldigt på dagsformen, som i dag har været OK! 
 



 
 
Herlige oplevelser 

I år skulle vi jo have "lille jul", og det blev en af de bedste af slagsen sammen med 
yngste søn. Vi blev alle så overraskede over alle de gode gaver, vi fik, og gik rundt 
og reciterede Cecilies sætning ved en "stor jul" for år tilbage, hvor hun hoppede rundt 
og sang, "Jeg er bare så glad for alle mine gaver!" Nu skal I ikke blive misundelige, 
men jeg forstår godt, hvis det ikke helt kan undgås, for en af mine gaver fra børnene 
var 32 timers rengøring - der skal udføres af en lokal rengøringsdame. YES!!! Men 
de kærlighedsfyldte breve fra børnebørnene slog alt, og fik glædestårer til at rulle ved 
oplæsning af dem. De gik lige til hjertet! Livas firekløver ser jeg på dagligt, vi mener, 
den bringer lykke :-) 
 

 
 
Besøg af ældste datter og ældste søn med familie i juledagene var også med til at 
forsøde tilværelsen. Og det skal jeg da også lige love for, at denne meget smukke 
buket fra min nyopfundne familie på min fars side også var - samt alle julehilsnerne. 



 

 
 
Medicinen igennem armen 
Nå, men tilbage til lillejuleaftens dag, hvor jeg skulle have monteret den slange under 
kravebenet, som medicinen skulle sendes ud i  kroppen igennem. Tre sygeplejersker 
og tre læger afgjorde, at det ikke ville være forsvarligt, da såret fra operationen (den 
med det meget blod) ikke var helt lægt. Der kunne ikke gives helt det samme 
igennem armen, men det blev monteret,  og jeg skulle så ikke have en dunk med 
hjem. Når det endelig skulle være, så var det da dejligt at være fri for til juleaften. 
Den 3. behandling skal så sættes i gang på fredag den 6/1. Den dag skal min makker 
og jeg så åbne  nr. 5 og 6 i den røde kasse, som Rasmus og Cecilie gav os i julegave 
med besked om, at efter hver behandling skal Ib åbne et ulige nr. og jeg et lige nr. Vi 
har åbnet to hver, og inden var der et stykke slik og en lille seddel med et minde, som 
varmede vores hjerter! 
 

 
 
Jeg vil bare sige, at det jeg glæder mig mest til på fredag, det er, at vi skal åbne de to 
næste kasser!  
  


