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Hvis du har brug for at få luft, vil spørge ud i luften om noget, kommentere, kritisere 
rose eller lignende, hvorfor sender du så ikke et læserbrev til Sclerose.info?I Scle-
rose.info elsker vi en god debat – eller nyder når der kommer meninger på bordet 
med indhold og substans. Skal du have luft …  
Så skriv – uanset emnet. •
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Indhold
Riget Sjusk

Et af Ansigterne 2
Det værste vi mennesker kan opleve er IKKE at have 
kontrol Vi bliver fuldstændig rådvilde og nogle forvirede 
fluer i et glas – hvis man tager kontrollen fra os.
Vi skal have den fulde kontrol.
Det tror jeg er det sværeste 
for mange med sclerose 
at acceptere. Vi har ingen 
kontrol mere !!
For nydiagnosticerede er 
det et punkt der før i tiden 
var meget besværligt at 
arbejde med – i dag på 
grund af behandlingsmu-
lighederne er det nemmere.

Det tog mig et par år at 
finde ud af … at det der 
med at have kontrol, det er 
jo en falsk sikkerhed og en 
falsk tro. 

For i bund og grund, og 
dette har jeg sagt rigtig 
mange gange til foredrag 
med ”raske”, så planlægger 

vi og har kontrol hele tiden 
– TROR vi.

Jeg havde kontrol før jeg fik 
sclerose – TROEDE jeg.

Men det var jo falsk – for 
jeg fik sclerose … trods en 
fremragende og fuldstæn-
dig kontrol og planlægning 
i livet.

Man kan få en tagsten i 
hovedet i morgen.

Man kan vinde i lotto i mor-
gen og blive millionær (hvis 
man altså spiller)

Der er mange ting der kan 
ske i morgen der ændre 
ens liv … man kan få scle-
rose 

Manglende kontrol - eller 
det at vi lever i uvished be-
tyder ikke man skal sætte 
si ned og give op … så kan 
det også være lige meget 

En god ven jeg har sendte 
mig dette den anden dag:

3 simple rules in life.

/ If you do not GO after what 
you want, you will never 
have it

/ If you do not ask, the 
question will always be NO
/If you do not step forward, 
you will always be in the 
same place

Oversat til dansk:

3 simple regler I livet:

/ Hvis du ikke søger og går 
efter det du gerne vil have, 

så får du det aldrig
/ Hvis du ikke spørger, så 
vil svaret altid være NEJ

/ Hvis du ikke bevæger dig 
fremad, så vil du altid blive 
det samme sted du er i 
livet.

Dette nummer af sclerose.
info bladet omhandler det 
ikke at have kontrol … men 
fordi der ingen kontrol er – 
så skal vi jo stadig  bevæge 
os og udvikle os. Nu ved vi 
bare at intet er sikkert. Er 
det ikke dejligt ! •

Kim

Velkommen

http://www.sclerose.info
Sclerose.info
Sclerose.info
Sclerose.info
http://www.sclerose.info
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Riget Sjusk

Engang imellem går tingende helt helt galt.
Engang imellem er der hul i kommunikationen og måden hvor hospital eller det offentlige 
kontakter folk eller bringer en nyhed – god eller dårlig.
Jeg tror vi alle har prøvet det på den ene eller anden måde ... men Mia havde en oplevelse 
som vi er meget glade for at Mia vil dele med os ... en episode der gik helt galt – men 
samtidig også en episode der bør give stof til eftertanke – og en løftet pegefinger.

Mia;

I september 2014 var jeg til lægesamtale på rigshospitalet. Jeg fortalte lægen, at mit 
højre ben bliver dårligere og dårligere. Hun var lidt bekymret over dette og ville have en 
akut MR scanning af hjernen. Jeg får Tysabri mod min sclerose. Jeg SKULLE scannes 
indenfor én uge! Da der var gået 5 dage ringede jeg til riget og sagde at jeg ikke havde 
hørt fra Hvidovre hospital endnu. De fandt så ud af at henvisningen slet ikke var sendt 
videre! Hmm når okay tænkte jeg, det kan vel ske.. Hvidovre ringede så dagen efter og 
fik en tid til den efterfølgende dag. 

Scanningen viste sig at være fin, så jeg kunne blive på Tysabri. I januar 2015 får jeg så 
lavet en ny scanning. Efter to måneder havde jeg stadig ikke fået svar fra Rigshosptalet, 
selvom jeg havde efterlyst det. En aften sad jeg så og kiggede på sundhed.dk og der fik 
jeg sgu lidt af et chok! Jeg kunne selv læse omkring min scanning. Allerede to dage efter 
scanningen var blevet foretaget, havde Hvidovre vurderet den. Der stod jo selvfølgelig en 
masse ting som jeg ikke forstod noget af. Men én ting gjorde mig meget bekymret. Der 
stod “cyste er vokset 2mm siden sidste scanning” CYSTE?! Hvad? Jeg anede ikke at jeg 
havde en cyste og hvorfor vokser den?? Jeg blev virkelig bekymret og ringede til riget 
næste morgen (en mandag morgen). Sygeplejersken lovede mig at en læge ville ringe 
tilbage til mig samme dag. Dette skete ikke, så jeg ringede selvfølgelig derud igen tirs-
dag morgen. Jeg fik sammen besked som dagen før. 

Da det blev torsdag havde jeg stadig ikke hørt noget! Jeg ringede hver dag og nogle dage 
flere gange. Det er bare ikke i orden at man skal gå og være nervøs så længe. Fredag 
morgen kørte jeg derud. Jeg kunne simpelthen ikke gå på weekend uden at få noget af 
vide. Jeg snakkede med sekretæren, som bad mig vente i venteværelset. Efter ti min 
kom hun ud og sagde at ingen læger havde tid idag og at jeg ikke bare kunne komme 
og forvente at en læge havde tid! Jeg var rasende! Det ville jo tage en læge to min lige at 
kigge på den scanning. Hun lovede mig så, at en læge ville ringe mig op senere samme 
dag. Skete det? Nej selvfølgelig ikke. Min mor som arbejder i psykiatrien, var også ret 
bekymret.  Hun forstod jo heller ikke hvad det betød. Hun valgte så at gå til en læge på 
hendes afdeling og spørger om han kunne tyde den. Det kunne han heldigvis godt og jeg 
kunne gå til weekend med lidt ro. Det var ikke en farlig cyste. Han var meget skuffet over 
rigshospitalets måde at håndtere det her på. 

Mandag aften kl 19.45 ringede en læge så til mig. Jeg kunne jo så bare fortælle at jeg 
havde fået en anden læge til at tyde den når nu de ikke havde tid. 
Jeg synes det er SÅ forkert at Hvidovre må ligge de her oplysninger ud på sundhed.dk 
FØR en patient har fået svaret fra en læge. Tænk hvis man skulle læse på nettet at man 
har fået kræft eller andet? Det er virkelig ikke okay. Og rigshospitalets håndtering af 
det har også skuffet mig helt vildt. Jeg var virkelig bekymret og jeg gav jo ikke op. Jeg 
ringede hver dag i en uge og alligevel blev jeg glemt! Øv en rigtig møg oplevelse, men 
heldigvis var alt fint :) 

Det havde en lykkelig udgang men skulle være håndteret på en helt anden måde.
Der er ingen tvivl om at man har travlt på hospitalerne – og der er ingen tvivl om at scle-
roseklinikkerne har meget travlt, og i sandhedens navn skal der siges at mange afde-
linger er underbemandet – der er simpelthen ikke tid nok !

Er det ok ? ... Nej det er ikke !
Er det i orden at der laves fejl ... Nej det er ikke!
Er det i orden at afdelingerne mangler folk ? ... Nej det er ikke
MEN – det er ikke en brugbar undskyldning.

Det er simpelthen ikke godt nok •

// Sclerose.info
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Navn: Mogens Mellerup
Alder: 64

Diagnose/årstal for diagnose...måske lidt om hvordan det begyndte, inden du fik 
diagnosen  
Fik en formodet diagnose i 1980, hvor jeg havde haft nogle besynderlige attacks. Efter 
overlæge Mehlsen havde brugt sin juleferie på at læse om tidligere sygdomsforløb, 
mente han at der var tale om MS, men der kunne ikke konstateres noget i min ryg-
marvsvæske. Der var endda en anden neurolog, der nogle år senere ikke mente, at jeg 
havde MS. Lige indtil 2013 levede jeg uden symptomer, mente jeg, men Thor Pedersen i 
Århus, havde en anden mening, og indlagde mig derfor i Ry.

Titel: Sekundær progressiv MS

Behandling:  Ingen, indtil jeg primo 15 fik lov at komme på Fampya. Derudover er jeg 
bevilget en WalkAide til min dropfod.

Hvorfor har du valgt denne behandling, eller hvorfor har du fravalgt behandling ? 
Der var ingen grund til behandling, troede ikke at de problemer jeg havde med maven i 
adskillige år, kunne skyldes MS.

Tager du alternativ medicin eller behandling – og hvorfor – hvad hjælper det dig ? 
Jeg havde store problemer med at holde afføringen i mig. Og derfor mente Ry, at jeg 
skulle prøve at tage Imodium. Og det har hjulpet fantastisk.

Hvor mange gange er du blevet scannet siden du fik din diagnose – og hvornår blev 
du sidst scannet ? 
Blev MR-scannet ca. oktober 12, og derefter blev der stillet en endelig diagnose i januar 13.

Ynglings citat eller slogan: 
Let sagt for mig fordi jeg er sluppet så let igennem sygdommen, som tilfældet er, så 
siger jeg: Hellere Sclerose end andre diagnoser.

Hvad lavede du før din diagnose  - og hvad laver du nu/ også gerne  
fritidsinteresser ? 
Jeg kørte bus, men da jeg havde behov for altid at have et toilet indenfor rækkevidde, 
blev Ry og jeg enige om, at det nok var tid til efterløn. I dag passer jeg min træning 4 
gange/uge. 

Hvordan er du som menneske og person i dag ? …. Har du ændret dig efter diag-
nosen og på hvilken måde ? 
Er blevet en del mere indelukket, måske fordi jeg ikke føler, at omgangskredsen forstår 
mig, mens jeg bliver forstået, når jeg er blandt andre med MS. 

Har du temperament …. Og hvad gør det for dig – både positivt og negativt ?
Ja, og jeg tænder nok hurtigere af i dag, end jeg gjorde tidligere.

Hvordan har din omgangskreds taklet, at du har fået sclerose ?
Efter min mening ikke særlig godt. Når jeg taler med min kone om sygdommen, me-
ner hun altid, at de symptomer som  jeg mener skyldes MS, at det skyldes noget andet. 
F.eks. har jeg mistet min ellers gode stedsans, men det mener hun skyldes alderen. Her 
medio marts skal jeg på et kognitivt forløb i Ry, som jeg håber kan forbedre mine kogni-
tive udfordringer. 

Hvordan synes du bedst, 
at man kan hjælpe som 
pårørende/venner/famile ? 
Være mere forstående, og 
ikke altid afvise det jeg siger.

Hvordan føler du, at dit liv 
er i dag ? 
Efter at jeg gik på efterløn, og 
efter Ry hjalp med at få styr 
på maven, har jeg det fint.

Et af ansigterne – 1
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Hader du din sclerose ? 
Nej, hvis bare alle kunne komme så let igennem MS-forlø-
bet som jeg er kommet det, synes jeg ikke der er grund til 
klage 
Hvis du har børn, hvordan forklarede du dem så, at du 
havde fået sclerose ?  
Havde fået barn 2 år før min formodede diagnose, så hun 
er jo vokset op med en far der ikke mente at fejle noget.

Hvordan har du det med din krop ?...kan du lide den ?
Fint, kan vel ikke få den byttet.

Hvad er det værste symptom eller bivirkning ved din 
sclerose ? Og hvordan påvirker det din hverdag/liv ? 
Mens jeg var i arbejde, var det problemet med maven, men 
nu er det min dårlige balance og de kognitive udfordringer.

Lever du efter sclerosekost principperne ? Og kan du 
mærke forskel fra før og efter ? Nej

Hvad har din sclerose givet dig af gode oplevelser ? 
indtil nu 2 gode forløb på Ry, og skal der så igen i marts.

Hvordan har du det med at træne ? Kan du mærke en positiv effekt, eller føler du, 
at det er et nødvendigt onde ?
Træner mandag, onsdag og fredag. Rider tirsdag. Og ja gunstig effekt, især efter Fampyra.

Livet har så mange farver … hvad var din farve, før du fik sclerose … 

og hvad er din farve nu ? ikke forstået

Nåh ... Men hvad er det bedste ved at have sclerose? 
Der er vel ikke så meget godt  at sige.

Hvad er din holdning,  til den måde politikerne ser på ”os scleroseramte” ? 
Det er synd, at Danmark er ved at spare sig ihjel.

Hvad ville du gøre – med få ord – hvis du havde chancen for at være sundhedsminis-
ter for en dag ?  
Kan stadig ikke forstå, at vi i Dk ikke har råd til noget som helst

Har du et råd til nydiagnosticerede ? 
At MS ikke altid medfører stærk invaliditet

Har du et råd til os andre med sclerose ? 
Måske at man ikke altid skal acceptere hvad lægerne siger. Hverken Vejle eller Århus ville 
give mig Fampyra før jeg pressede dem

Hvor er du, og hvad laver du om 5 år ? 
Forhåbentlig stadig i live, og at jeg kan holde MS stangen ved hjælp af træning og Fampyra

Hvad synes du om det arbejde, Sclerose.info laver ?  
Har ikke så meget kendskab til Sclerose.info, har kun været med i FB-gruppen nogle få 
måneder

Hvad er din største drøm ?  
Jeg elsker livet, og derfor er mit håb, at jeg kan holde mig rimelig mobil, og ikke mindst  
i live •
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”Tænk engang!”

BARE ROLIG  - ALT ER UDE AF KONTROL

Vi bedyrer hinanden til stadighed - “bare rolig, alt er under kontrol” - men er det ikke den 
største løgn vi kan servere for os selv og hinanden?
Hvor vidunderligt er det ikke, at ting sker ude af kontrol, udvikler sig på en fri og naturlig 
måde. Solpletter, istider og bussemænd alle ude af kontrol.
Solpletter er for varme, istider kender jeg ikke til, men bussemænd, er der noget bedre 
end en slørhale der nulres til en bombe, der sendes ud i firmamentet.

Når jeg fejler i 
mestringen af kontrol 
og fjumseri, så vækker 
det ofte grin frem hos 
mine medmennesker, 
og er det ikke en 
utrolig gave at kunne 
give - et stort grin.

Tænk hvis vi kon-
trollerede alt og var 
perfekte her i verden, 
hvor ville det være ke-
deligt og meningsløst 
det hele.

Jeg prøver altid at se 
det positive i livet - 
“prøver”.

På en kvinde - ø - lejr 
var jeg den eneste 
mand til stede og årsa-
gen var mit arbejde.

Forestil jer alle de 
skønne kvinder med 
bare bryster og så 
“kun” mig, det var 
tider - og fordelen ved 
ikke at stå i kø ved 
mandetoilette, vidun-

derligt , jeg tissede 
ikke i bukserne.

Det blev til en følelse 
af at lade passere, bare 
at lade det ske, ikke at 
kontrollere.

Tænk engang, havde 
jeg frygtet disse kvin-
der og ikke mindst 
deres meninger i 
hobetal, om mænd, så 
havde jeg aldrig taget 
afsted.

Hvis jeg havde planer 
og dermed kontrol-
forsøg, så havde det 
været på grund af 
angsten for hvad jeg 
skulle forsvare mig 
med, jeg var den 
eneste bevæbnet med 
to kugler, og det var 
bestemt ikke argu-
mentet i plenum.

Det er så meget bedre 
at lade livet udvikle og 
forme sig på sin egen 
måde, og så være pas-
sager i filmen om dit 
eget liv.

Frygt for at miste kon-
trol er værre end at 
miste kontrollen.

På grund af frygt har 
vi kontrol, og på grund 
af kontrol mangler vi 
afslappethed og glæde.
Frygten dræber dob-
belt så mange, end 
sygdomme og krige. 

Anspændtheden i 
angsten er den største 
dræber - kontrol er 
dårligt for dit helbred.

Religioner er en af de 
store kontrolorganer 
vi lever med.

Gør du sådan og 
sådan, bliver du skilt 
og drikker du - SÅ 
KOMMER DU I SKÆR-
SILDEN OG BRÆNDER 
(med denne sommer 
ret attraktivt faktisk).

Arbejdsgivere der 
tordnende dikterer 
hvad du skal gøre 
og hvordan det skal 
gøres, kontrollerende 
med løfter om fyringer 
og det der er værre 
(det værre er ikke at 
blive fyret).

Hvor meget mere 
motiverede, og hvor 
meget bedre bliver vi 
ikke til at samarbejde, 
hvis vi møder ven-
lighed og inspiration.

Hvor mange af jer er 
i en relation med en 
partner, hvor i føler 
jer kontrolleret, det er 
forfærdeligt at være i 
et sådant partnerskab.

De blander kontrol 
med frygt.

Jeg var engang gift 
med en kontrollerende 
partner, meget kon-
trollerende faktisk, der 
hele tide fortalte mig 
hvilke fejl jeg havde, 
og alt det jeg gjorde 
forkert.

Jeg behøver næppe 
fortælle hvor 
ødelæggende på krop 
og sind det er at blive 
degraderet til praktisk 
“gris” og skaffedyr, der 
ikke gjorde tingene på 
hendes kontrollerende 
måde.

Nu gider jeg ikke være 
sammen med disse 
“find fem fejl” men-
nesker, der er valgt 
fra, jeg vender dem 
ryggen.

Heldig vis er der også 
mennesker der med 
følsomhed og ven-
lighed lader passere 
og griner af mine fejl 
med mig.

Fortæl mig ikke hvad 
jeg skal, men inspirer 
mig, giv mig input 
og lad mig tage mine 
beslutninger selv 
Savoir vivre - omfavn 
livet - lad være med 
at planlægge - lad 
være med at frygte 
hvad fremtiden måtte 
bringe •

Paul-Erik Kirkegaard
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Et af ansigterne – 2

Navn: Tina Nielsen
Alder: 47 år

Diagnose/årstal for diagnose...måske lidt om hvordan det begyndte, inden du fik 
diagnosen 
DIAGNOSE år 2001. Havde 2 attak 1997. Gik til lægen igen år 2001. Hovedet ”stod af”. 
Kognitive problemer

Titel: Sekundær progressiv år 2003. Et attak januar 2014

Behandling: Extavia

Hvorfor har du valgt denne behandling, eller hvorfor har du fravalgt behandling ? 
Valgt medicin eller behandling – og hvorfor – hvad hjælper det dig ?
Grundet attak januar 2014. Har ikke haft attak siden

Hvor mange gange er du blevet scannet siden du fik din diagnose – og hvornår blev 
du sidst scannet ? 
3 gange vedr. fprsøg

Ynglings citat eller slogan:
Ting Tager Tid

Hvad lavede du før din diagnose  - og hvad laver du nu/ også gerne fritidsinteresser? 
Sosu hjælper. Pensionist.

Hvordan er du som menneske og person i dag ?… Har du ændret dig efter diagnosen 
og på hvilken måde ? 
Er den samme – men ikke så lang tid ad gange.

Har du temperament … Og hvad gør det for dig – både positivt og negativt ? 
Altid haft temperament. Positivt , Når på sigt mine mål. Negativt, Sclerose træthed giver 
kort lunte

Hvordan har din omgangskreds taklet, at du har fået sclerose? 
Rigtig godt. Besluttede hurtigt” er du ikke med mig, er du væk”

Hvordan synes du bedst, at man kan hjælpe som pårørende/venner/famile?
Accepter hvad jeg fortæller. Lad være med at prøve at forstå

Hvordan føler du, at dit liv er i dag? Godt

Hader du din sclerose ?
Elsker den ikke, men spild 
af tid at hade 

Hvis du har børn, hvordan 
forklarede du dem så, at 
du havde fået sclerose?  
Så godt jeg kunne. Den 
ældste var 9 år den yngste 1 
år. Forklarede mere som de 
blev ældre

Hvordan har du det med 
din krop? kan du lide den ?
Vil selvfølgelig altid have 
ændret noget. Men ja

Hvad er det værste symp-
tom eller bivirkning ved 
din sclerose ? Og hvordan 
påvirker det din  
hverdag/liv? 
Kognitive problemer. Råber 
alt for meget,når hovedet er 
”rodet”
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Lever du efter sclerosekost principperne? Og kan du mærke forskel fra før og efter?
Spiser/drikker hvad jeg kan lide

Hvad har din sclerose givet dig af gode oplevelser ?
Støtte/hjælp fra familie og venner.

Hvordan har du det med at træne? Kan du mærke en positiv effekt, eller føler du, at 
det er et nødvendigt onde?
Rigtig godt. Positiv effekt.  

Livet har så mange farver … hvad var din farve, før du fik sclerose … og hvad er din 
farve nu ?
Har aldrig tænkt i farver

Nåh …. Men hvad er det bedste ved at have sclerose … ?
Har en forklaring på ”dumme” ting. For eks er andre klodsede, Jeg har motoriske vans-
keligheder

Hvad er din holdning,  til den måde politikerne ser på ”os scleroseramte” ?
Pinlig. Sikkert gr uvidenhed

Hvad ville du gøre – med få ord – hvis du havde chancen for at være sundhedsmin-
ister for en dag ? Indføre sund fornuft

Har du et råd til nydiagnosticerede ?
Meld jer ind i sclerose foreningen. Der sker mindst en ting hver dag. 
Husk den evt skriv den ned

Har du et råd til os andre med sclerose? 
Stort set det samme. Hovedet og humør højt

Hvor er du, og hvad laver du om 5 år ? .  Helst bedre end nu

Hvad synes du om det arbejde, Sclerose.info laver ?
Har ikke hørt om det før

Hvad er din største drøm ?
Godt liv for mine piger. Forhåbentlig ingen ”ar” efter flere år med en scle-
roseramt enlig mor. Og selvfølgelig verdensfred

Slutteligt … fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu
Kan heldigvis prale tit,ofte og længe af familie og venner Dejlig kæreste. 
Ikke så mange penge. Men et godt liv. Prøver efter bedste evne at holde 
krop og hjerne i gang. Med (galge)humor og stædighed er jeg nået langt

http://www.minms.dk
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Jonas Jukebox – Bare Rolig! … Alt ude af kontrol

Kontrol? Perfektionisme? Hvad er det for noget?
Jeg har erfaret, at den perfektionisme, jeg før – også på mit arbejde – Vi har vel alle et 
ønske om at udrette de bedste resultater, på vores job hver især, hvad enten der er tale 
om job, på kontor som sosu-assistent, eller noget helt femte? Nej Godmorgen folkens! 
Jeg er gået ”til tasterne” uden en tår kaffe. Jeg henter lige en kop!!! Øjeblik så er jeg 
tilbaws! 

Så...! Har man tendens til perfektionisme ,med denne diagnose som vi 
har. Det kan vi sagtens have, men det kan altså godt være, at vi kommer 
til at skrue en anelse ned for dit og dat. Både for vores egen skyld, men 
også for vores omgivelser og medmennesker, og helst inden vi bliver en 
pestillens. Forhåbentlig ved vi det godt selv, og hvor der skal fires, eller 
ikke fires. Måske skal vi give lidt. Det er også vigtigt.

I mit arbejde som TM-konsulent, var det jo meget vigtigt, at der var så 
lidt muligt fejl i de opgaver jeg udarbejdede. For resultaternes skyld – og 
ikke mindst min egen. Når jeg derfor tænker tilbage på det – det jeg kan 
huske, som er – faktisk ikke en dyt så at sige. Så er jeg glad for jeg ikke 
arbejder mere. En høj arbejdsmoral, og lidt perfektionistisk i mit arbe-
jde, kan jeg jo nok ikke sige mig fri for. Men det har, nu haft, i en eller 
anden udstrækning i alle de jobs, jeg har haft. Det tror jeg også er meget 
sundt. Specielt, når – og hvis, det ikke overdrives.

Jeg havde nogle kollegaer, fx, da jeg var ansat på bibliotek; Om det var 
fordi jeg var ene mand mellem en masse ”trunter” - ja det ved jeg ikke, 
og skal jeg ikke beskylde nogen for. Jeg var ene mellem damer det første 
sted, jeg var ansat. Jeg har været 2 steder: på Helsinge Bibliotek i 3 år og 
Nivå i ét år – tror jeg da nok. Nu er det jo efterhånden, så længe siden. 

På Nivå havde jeg det også rigtig godt og var ikke ene ”hane” der. Der var 
omvendt, at min flinke kollega, var glad for mig, dog uden at jeg havde 
øje for det, før den dag jeg holdt op, hvor jeg fandt en sød hilsen i min 
frakkelomme da jeg havde holdt afsked og skulle hjem. Nå! Det er en 
helt anden historie.

På Helsinge Bibliotek, tog jeg flere gange mine kollegaer i at”snyde hvor 
gærdet var lavest” Det stoppede den dag jeg – så at sige, tog ”bladet fra 
munden”! Alle dilemmaerne fik jeg; Bogopsætter-fejl, men hvad nytter 
det, når mine egne kollegaer – ja, jeg tog dem i – eller nogen i at gøre det 
forkert, med den besked om:”Vi skal da se hvor kvik du er”. Det stoppede 
brat, da min skønne leder Jytte, kom farende, fordi døren til hendes kon-
tor var på klem: ”Må jeg godt tale med dig Jonas!” Jeg gik ind til Jytte! 
Vi fik en snak, og det fik hun så med de andre duller bagefter også. Der 
gik en tid, hvor de pludselig ikke sagde så meget til mig. Jae! Men skal 
passe på i det offentlige rum – og når bossens har et øre på klem. Det 
fortog sig dog igen, og vi fik siden hen et godt forhold til hinanden. 
Mig og damerne! Ej en sjov episode i denne forbindelse: Den værste af 
”krukkerne” der troede hun kunne ”bonge” mig for mit arbejde eller min 
service overfor lånerne; En dag – omkring frokost-tid, hvor jeg var alene 
i skranken, og før åbningstid. Henvender en dame sig ved døren og 
ringer på. Nede fra administrationen lukkes hun ind, og henvender sig 
til mig: Hej! Er min mor her ikke”? ” Det ved jeg Søreme ikke lige. Hvem 
er din mor”? ” Det er da Hanne, smukke”, siger hun så til mig! ”Ved du 
ikke hvem jeg er? Jeg kigger på denne her dame, på tårn-høje hæle! I det 
samme: ”Heeeeeeeeeej min elskede pige! Ja så var ”krukke-Hanne altså 
blevet genforenet med sin datter. Efter lang tids adskillelse. Sådan lød 
det da i hvert fald som om... Ja hvad tror i? Damen var selveste Gitte 
Stallone Nielsen, og jeg var altså kollega med Gittes mor, uden at vide 
det. Fra den dag blev jeg jo så klar over, at Gitte ikke har sin arrogante 
facon fra fremmede. Jeg kunne ikke lide Hanne. Det kunne jeg ikke! Men 
sådan er det!

Da vi både havde skranke-ekspedition og telefon-betjening – ja så 
ringede telefonen mange mange gange om dagen. Derfor skulle jeg 
rigtig mange gange hver dag – på daværende tidspunkt sige: ”Helsinge 
Bibliotek, Jonas Sjøstrøm goddag!” Engang i Hannes påhør smuttede det 
søreme, og fik kun sagt: ”Helsinge Bibliotek, goddag”! Ja så fik jeg da 
sandelig at vide, at det ikke var passende. Så kunne jeg ikke holde mund 
længere og sagde: ” Det er heller ikke passende, at du råber efter Gitte på 
den måde. Du kan være glad for her ikke var åbent, og det kun var mig 
der hørte det” KLAPS!

Nu om dage foregår det jo via selvbetjeningsmaskiner/ekspedition. Det 
er smart. Nogle ”bibber” har det end da udenfor den bemandede 
åbningstid.
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Jeg har forresten også været ansat i et nattevags-vikariat på en Køben-
havnsk Taxicentral. Det var også et VIDUNDERLIGT job! Nej hvor jeg 
vrælede da jeg skulle derfra. Også her, var perfektionisme og discip-
lin jo nødvendigt, så færrest kunder brokker sig, over at vognen ikke 
er kommet. Der var så også de kunder som ikke kunne forstå de ikke 
”bare” kunne få en vogn til det nærmeste gadehjøne. Vi SKULLE bruge en 
adresse. Kunne vi ikke få det, måtte vi jo henvise til en ”vifter” i form af 
gadetur. Jeg ville slet ikke kunne passe denne type job mere, hvor pro-
fessionalisme i den grad er afgørende. Jeg får jo hjernenedsmeltninger, 
fra tid til anden. Det med at koncentrere sig for længe, er jo heller ikke 
for godt.

Her, mens jeg skriver, kan jeg jo gå til og fra, drikke kaffe, osv, og tage 
det hele i eget tempo. Det kan jeg sgu ikke, i en servicejob-funktion.

Efter jeg så er blevet pensionist, og ved jeg ikke skal arbejde mere, så 
synes jeg også at jeg er gearet ned. Det giver helt sig selv. Selvfølgelig vil 
jeg da stadig gerne have, at her ser tilforladeligt ud. Det gør her nu også.
Vi har en god uges tid, haft – ja en underlig lugt her, så gemalen har vas-
ket og skuret køkken af flere omgange. En lugt, som ”jordslået kælder” 
Jeg formoder derfor at I ikke er i tvivl om mine tanker????? Her kan jeg 
godt mærke; Den problematik et evt skimmelsvamp-angreb, kunne have 
udløst, og så i min ms-hjerne. Ikke før i går blev jeg rolig igen, da syn-
deren blev fundet :-) En pose krydderier der var blevet for gamle! Sam-
tidig har jeg gået og tænkt: ”Bare her nu ikke kommer nogen, for det er 
flovt med den lugt her er!”. Altså problemer – for mig og min hjerne store 
problemer, og selvom jeg mente jeg havde lært at sige ”pytski” på Ha-
slev. Jeg er ikke så god til det der mere. Mulle, som gemalen min kaldes 
– ja, han, har siden fredag, stået på hoved og hænder og skuret løs. Og 
jeg? Ja jeg, har siddet og tænkt i mit stille sind: ”Hold kæft altså”! Jeg kan 
godt mærke, at jeg efter dette attack hænger  noget i ”nødbremsen” Når 
jeg sidder ned går det jo fint. Så er jeg kæk nok. Den  anden dag skulle 
jeg vride en klud og tørre spisebordet – voksduget af. Hvad var da det 
for noget ”spaghetti-slask”

Fysisk! Altså op og ned ad trappen, her hvor jeg bor. Det går fortsat fint, 
men kræfterne i armene svinder. Og nu sådan en ”vride-episode” der, el-
ler det at køkkenet skulle ”overhales” Det kan jeg kognitivt ikke magte, 
hvis jeg selv skulle have klaret det. Så jo! Jeg er i den GRAD UDE AF KON-
TROL. Derfor er det både Mulle og vennerne, kan minde mig om engang i 
mellem at jeg lever. Fx sagde jeg til en af mine venner i går:” Jamen tror 
du også du ”bliver” Hvis jeg kommer i kørestol”? Hans svar gjorde mig 
glad, men gav også i den grad stof til eftertanke. At folk kan heldigvis 
godt holde af os – og elske os. Ude af KONTROL, eller ej. Men mange 
tanker i vores stille sind kan vi jo godt få...Efterstof-tankerne – ja de er 
tit de bedste. Er de ikk??? •

Jonas Varbæk

Digt; Paul-Erik Kirkegaard

Havde travlt og fandt ikke ro.
Hastede afsted i bil og på fortov.

Hjemme støvsugede jeg, tørrede støv af.
Vinduer skulle pudses og så var der badeværelset,

een til rengøring, jeg havde travlt, men alt var under kontrol.

Blev vækket om natten af en engel.
Du skal dø i nat.

Hvad fik du ud af  din sidste dag?
Jo, nu skal du høre, jeg fik gjort rent i hele huset.

Alt er rent og under kontrol.
Nu kan jeg tage herfra skinnende ren.

 
En dag i skovbrynet med sol og drivende skyer,

besluttede jeg at være gæst hos mig selv.
Jeg så mig sidde med te og kiks på bænken.

Det så så dejligt ud, mig selv fra en anden vinkel, udefra.
Gæstede mit hjem - hvem støver af og gør rent hos dig - som gæst?

Om natten blev jeg vækket af englen.
Hvad fik du din sidste dag til at gå med?

“Jeg Nød den til fulde”
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