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- Nogle mennesker bliver helt urime-
lige, når de bliver syge, og det kan 
blive så slemt, at man bliver nødt til 
at forlade dem for at undgå selv at 
gå til grunde, men det er så forbudt, 
at vi slet ikke kan tale om det. Men 
det skal vi, siger Eva Jørgensen.

Af Sonja Sabinsky

Hvert år dør omkring 55.000 
mennesker i Danmark. Langt de 
fl este sover ind i døden efter 

kortere eller længere tids sygdom, og 
størstedelen har heldigvis pårørende.

Og det er de pårørende, som journalist 
og forfatter Eva Jørgensen koncentrerer 
sig om i en ny bog. Hun taler af egen 
erfaring.

For syv år mistede hun sin mand, 
Ste� en, som døde af sygdommen ALS. 
Deres søn Elias - et rigtigt kærlighedsbarn, 
som Eva Jørgensen kalder ham - var 10 
måneder gammel. Efterfølgende har hun i 
to hjerteskærende bøger fortalt om, 
hvordan det var at miste sin mand.

Men årene er gået. Elias er en stor dreng 
på otte år. Han klarer sig fi nt. Et spritnyt 
skolefoto hænger på væggen. Rød-blonde 
lokker. Et blødt og direkte blik.

- Jeg oplever faktisk, at det er ret 
problemløst for Elias, at hans far er død. På 
et meget tidligt tidspunkt fortalte jeg ham, 
at han har en far, men at han er død, fordi 
han blev meget syg og havde meget ondt, 
så derfor var det bedre at være oppe i 
himlen.

Vi drikker te af store farvestrålende 
kopper i Eva Jørgensens hus, der er et lille 
stykke paradis med egen frodig have midt i 
hovedstaden. En sort mis kratter i gulvet. 

Bogreoler med bøger og ringbind »Elias 
skole«, »Evas private papirer« - og vægge 
fyldt med malerier, der fortrinsvis spiller i 
dur. Men også i mol.

Eva Jørgensen er hjemlig og afslappet. 
Hun er mere jysk, end hun var, dengang 
hun kom ind i vores stuer som studievært. 
Hun slår en ring omkring sig selv og 
gæsten, som er fyldt med varme og 
uforstillelse. Jeg spørger, om hun er blevet 
forandret som menneske, siden hun 
mistede sin mand:

En anden klangbund
- Jeg har rykket mig på nogle måder. 
Fagligt føler jeg ikke, at jeg har fjernet mig 
fra journalistikken, men jeg har fjernet 
mig fra nyhedsjournalistik. Samtidig er jeg 
lige fyldt 50, så jeg er kommet i en anden 
kadence, hvor jeg hellere vil beskæftige 
mig med noget, der ikke er så hurtigt og 
letfordøjeligt. Det, at Ste� en døde, har 
givet mit liv en anden klangbund. Den er 
blevet mere fyldig.

Hun afbryder sig selv og skifter spor:
- Det er vigtigt lige at sige, at det, at min 

mand døde, er noget, jeg har lagt bag mig 
nu. Sorgen bærer jeg selvfølgelig med mig, 
men den har fået en vægt, så den let lader 
sig fragte med i mit liv.

Eva Jørgensen er nu så meget på toppen, 
at hun har lyst til at øse af sine erfaringer 

på et mere »lavpraktisk« plan, som hun 
udtrykker det. Derfor har hun skrevet en 
guidebog til pårørende:

- Når en, vi elsker, rammes af alvorlig 
sygdom, ændrer livet sig radikalt. Et kaos 
af følelser dukker op. Man skal ikke kun 
bære sin egen frygt og sorg - man skal også 
tage stilling til en masse praktiske og 
juridiske spørgsmål.

Eva Jørgensen har selv stået i situatio-
nen, og hun har i en årrække holdt 
foredrag i patientforeninger og mange 
andre steder. Det har givet hende en 
ballast til at række en både kærlig og 
praktisk hånd ud til pårørende:

- Min erfaring er, at mange pårørende 
føler, at de lever på en øde ø, hvor de 
kæmper en ensom kamp og føler sig 
afmægtige.

Men sådan behøver det ikke at være, for 
hvad enten man er direktør, landmand, 
rocker eller købmand, så er Eva Jørgen-
sens erfaring, at alle pårørende til en 

alvorligt syg har de samme oplevelser, og 
hvis de deles, bliver bagagen lidt nemmere 
at bære rundt på:

- Min bog er et forsøg på at guide 
pårørende gennem en svær tid, hvor livet 
føles fuldstændig kaotisk.

Det vi ikke taler om
Eva Jørgensen vil også gerne rykke lidt ved 
nogle af de tabuer, som er forbundet med 
alvorlig sygdom og menneskelige relatio-
ner, siger hun:

- Der kan godt være en tendens til, at når 
alvorlig sygdom melder sig, så bliver 
ægteskabet idealiseret, det bliver en 
urørlig størrelse. Men det kan jo godt være, 
at sygdommen melder sin ankomst på et 
tidspunkt, hvor parterne er møgtrætte af 
hinanden. Fra mine mange møder med 
folk i patientforeningerne ved jeg, at det er 
et område, som er meget tabuiseret.

Nogle tager konsekvensen - som 

DU ER 
IKKE ALENE

Midt i det kaos af følelser, der rammer os, 
når den vi elsker bliver alvorligt syg, er der 
en lang række praktiske og juridiske ting, vi 
skal forholde os til. I en ny bog hjælper Eva 

Jørgensen pårørende gennem junglen
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kvinden, der lige havde fået konstateret 
brystkræft og gik hjem og fortalte sin 
mand, at hun ville skilles.

- Hendes tid var blevet mere kostbar, og 
hun ønskede ikke, at det var ham, som var 
hos hende den sidste tid.

Men det kan også gå den anden vej rundt 
- hvor den pårørende forlader den syge, har 
Eva Jørgensen erfaret:

- Nogle mennesker bliver helt urimelige, 
når de bliver syge, og det kan blive så 
slemt, at man bliver nødt til at forlade dem 
for at undgå selv at gå til grunde, men det 
er så forbudt, at vi slet ikke kan tale om det. 
Men det skal vi. Vi skal tale sammen og 
dele erfaringer i stedet for at lade os tynge 
af skyld.

Trøst i troen
Eva Jørgensen skæver til uret på væggen. 
Det er på tide at bryde op nu, for hun skal 
hen i SFO’en og hente Elias. Men vi tager 

lige et kvarter til:
- Dengang min mand var syg, jeg vidste 

jo godt, at han ville dø af den her sygdom, 

men min underbevidsthed begyndt at 
trække i nogle tråde til et håb om, at der 
var noget udenfor, som kunne lindre 

smerten. Når han sov, og jeg var vågen, 
læste jeg i Bibelen, og Matthæusevangeli-
get blev min favorit. Her siges det, at »jo 
tungere dine byrder er, des mere veder-
kvægende er den hvile, du får, når du 
kaster dem på ham, som bærer dem alle«.

- Jeg fandt trøst og lindring i evangeliet, 
hvor der også står, at »Vorherre ikke 
tildeler mennesket tungere byrde, end det 
kan bære«. Ergo kunne min mand bære sin 
byrde, og jeg kunne bære min.

Sygdommen fi k åbnet en dør ind til 
troen, som ikke havde været åben før, 
fortæller Eva Jørgensen, der dog under-
streger, at døren ikke står på vid gab. Hun 
er stadig ret så jordbunden:

- Men jeg er blevet mere interesseret i, 
hvad der rører sig i mennesker, som er 
troende, siger hun.

Ved siden af på bordet ligger manuskrip-
tet til Eva Jørgensen næste bog, som snart 
går i trykken. En samtalebog mellem to 
præster.

- Min erfaring er, at mange 
pårørende føler, at de 

lever på en øde ø, hvor de 
kæmper en ensom kamp og 

føler sig afmægtige, siger 
Eva Jørgensen. 

EVA JØRGENSEN
 ❚ Født i 1963. Fra Jelling. Journalist og tidligere studievært ved Danmarks 
Radio. Har skrevet bøgerne »Vi ses i morgen - en pårørendes beretning« 
og »Sorrig og glæde - fra en enkes dagbog«.
 ❚ Hun holder en lang række foredrag rundt om i landet om at være 
pårørende til en alvorligt syg og om det at miste.

EVA JØRGENSEN NYE BOG
 ❚ Eva Jørgensens nye bog »Kære Pårørende - Kom vel igennem en svær tid« 
er netop udkommet på forlaget Rosinante.
 ❚ Bogen bygger dels på Eva Jørgensens egne erfaringer og på interviews 
med pårørende og eksperter. Ud over de følelsesmæssige storme, der 
rammer en, når et elsket menneske bliver dødsmærket, er bogen fyldt 
med praktiske og juridiske oplysninger, som man kan få brug for som 
pårørende.


