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Det er vemodigt! 

 

 

Hvad er vemod? 
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Annie, Hudkræft, uhelbredeligt syg 

Livsmod, Kræftens Bekæmpelse. 1999. 

 

-Hvordan vil du beskrive den måde Annie taler om sin sygdom 

og sin situation? 

-Hvordan oplever du hendes sorg? 

-Hvordan vil du beskrive den måde Sussie Brandrup griber 

samtalen an på? 

-Læg mærke til ”det store sorte hul” 



Vemod (da.; sv.; no. fi.) – Wehmut (ty.)  

- Hvorfor er vemod overset i teorierne?  
 

- Mild sorg over noget, man er ved at miste eller har mistet.  
 
-  Forudsætter oplevelsen af det skønne & erkendelse af at man     

er ved at miste det eller har mistet det.  
 

- Mild sorg over ikke at kunne fastholde ”det gode” og indsigt i 
at man ikke atter vil kunne genfinde ”det gode”. 
 

- Vemod - associeret til taknemmelighed - relations følelse. 
- (vs Melankoli = diffus tristhed over tidens og verdens 

meningsløshed – associeret til depressionen - relationsløs)  

 

 

 

 

 
 



 

 

 

” Veemod er Sorgens Gratie, som Fortvivlelse er dens Furie.”  

   
     Søren Kierkegaard VI.290 

 
 



Fortvivlelse – og dialektik / pendulering  

Vemodet – det ”lille” vemod - mødet med 
Endeligheden 

– Owe Wikström. Til längtans försvar eller vemodet i finsk tango. Natur och 
Kultur 2008. 

Hvorfor er glæden så kort? Ferien. Venskabet. 

 

”Hvorfor er lykken så lunefuld, 

og hvorfor er glæden så kort? 

Og ham som du elsker, hvorfor går han bort.”  

   Carl Viggo Meincke 1935 

 
 



Vemodet 

Vemodet – det ”lille” vemod – mødet med Endeligheden  

Vemodet – det ”store” vemod – mødet med Åndeligheden  

  

• Hvorfor skal vi dø?  

• Hvad er døden?  

• Er der noget efter døden?  

• Hvad er livet?  

• Hvad er meningen? 

• Hvor er jeg på vej hen? 
  

 ”Når det store vemod forbindes med de eksistentielle spørgsmål, bliver det 
til religion.”  

     Owe Wikström. Til längtans försvar. 2008 
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Det eksistentielle chok 

“… Når et menneske hele livet har været privilegeret med et 

jernhelbred, altid har vidst, at kroppen var i orden og gjorde, 

hvad jeg gav den ordre til at gøre, så opstår der en mærkelig 

følelse af magt. At føle sig usårlig. Ja, man tænker det ikke, men 

det er at være ganske udsat. Og når så pludselig den sorte 

vinge suser hen over ens sjæl og legeme, så ser man, at det 

perfekte ikke mere er perfekt, at det usårlige kan såres. 

Sygdommen kræft ydmyger!” 

… 
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Ghita Nørby, skuespiller, født 1935 – fik konstateret 

underlivskræft i 1993.  

Madsen, B og Olesen, P 2003 Vi længe leve. 25 danskere 

skriver om at overleve kræft. Kroghs Forlag, s.16. 
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Det eksistentielle chok – afkaldet      

Patienter siger ikke: ”Mine grundlæggende værdier er 

krakeleret!” 

 

Lungetransplanteret: ”Hvis ikke jeg kan svinge fluestangen, kan 

det hele være lige meget!” 

 

En øvelse på tankeplanet 

 

Kræftpatient:  

”De fleste lapper har jeg måttet vende… 

…, men så har jeg til gengæld kopieret de lapper, jeg har tilbage 

op til A3 – format.” 
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Det eksistentielle chok – afkaldet    

Kræftpatient:  

”De fleste lapper har jeg måttet vende…” 

 

Brev: 

”Sorgen er stor over de ”sedler” jeg har måttet vende, … 

…men så meget mere er der grund til at glæde sig over de 

muligheder, der er tilbage.  

Jeg gik hjem, tog fat i salmebogen, og gav mig til at synge 

salmerne fra en ende af. …”  

 



Privatreligiøsiteten 

”Jeg har ikke gået meget i kirke, men jeg 

har da min tro – og den er helt speciel!” 



Privatreligiøsiteten 

Jesus, Yin & Yang and Jung 

http://www.google.dk/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAwQjRw&url=http://www.nndb.com/people/910/000031817/&ei=HENMVfWeKoWMsAHs5IEo&psig=AFQjCNFjAk4hhs9N6zdtU37HoPqBwlyB1A&ust=1431147676753517
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cliparts.co/clip-art-religious-symbols&ei=Z0NMVYa_FYebsAGVz4Bo&bvm=bv.92765956,d.bGg&psig=AFQjCNEYOHfJRtI8Bmw0pKuewzwDM5E4XQ&ust=1431147748295171


”Religion pn”  

 

Religion pro necessitate 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nadja Ausker: Tid til forandring? Forhandlinger af religiøs kontinuitet, 

forandring og forbrug hos kræftpatienter I Danmark. 2012. 



Gæstebog  
Rigshospitalets Kirke 

• ”Kære Gud, jeg er ikke længere bange for at dø. Jeg glæder mig til at finde roen 
hos/med dig: Jeg er lettet over min beslutning – jeg er jo udmattet af de konstante 
smerter. Jeg elsker livet, men kan ikke magte det længere – derfor vil jeg gerne 
passes af dig. Jeg er klar nu” 

•  
”Hvorfor er du så ondskabsfuld, Gud – og lade de samme mennesker lide igen og 
igen…” 

•  
”Kære Gud, hold mig lidt i hånden, trøst mig lidt, før mig på rette vej, jeg ved du 
kan” 

•  
”Kære Gud. Gud? Eller hvem du er. Jeg stiller spørgsmålstegn ved, at du har givet 
mig kræft. Er rigtig sur på dig, hvis du findes. Dog, giv mig styrken til at klare det” 

•  
 



Gæstebog  
Rigshospitalets Kirke 

• ”Kære Gud! Tak for at du er hos mig. Både når jeg er ked af det 
og bange! For det er jeg indimellem, men når jeg beder til dig, 
kære Gud, så ved jeg du vil høre min bøn. (…) Jeg beder om, at 
det må gå godt hos min overlæge med mine prøver, men jeg er 
nervøs, så jeg beder om, at du vil være hos mig og hjælpe mig. 
Tak for alt, kære Gud. Amen” 

•  
 
 



Gæstebog  
Rigshospitalets Kirke 

• ”Du kan ikke være bekendt, hvis du tager ham fra mig. Hvad godt har du af 
at have en 11-årig ved din side. Han er min og du har bare at sørge for, at 
han bliver hos mig i mange år endnu. MIN!”  

 



Nyere undersøgelse 

111 nydiagnostiserede lungepatienter (39.1 % lungecancer; 60.9 % KOL) 

 

64.8 %, som angav at tro på ekisitensen af Gud og spirituel kraft rapporterede 

højere livskvalitet end de patienter, som kun angav at tro på en spirituel 

kraft. 

Mellem 10.2 % og 16.2 % angav at have flere religiøse, spirituelle og/eller 

eksistentielle overvejelser siden diagnosen, hvoraf kun 3.6 % ønskede at 

drøfte eksistentielle overvejelser med sundhedspersonale – ingen ønskede 

at drøfte religiøse overvejelser. 

Mellem 27.9 % - 50.5 % rapporterede at bruge religiøse copingstrategier som fx  

 ”at søge Guds støtte og omsorg” 

Mellem 10.8 % og 28.8 % rapporterede at anvende negative religiøse 

copingstrategier, som fx ”at sætte spørgsmålstegn ved Guds kærlighed til 

mig”. 

Negativ religiøs coping var associeret med lavere livskvalitet 

 

Heidi Frølunde Pedersen, Enheden for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi, AaU. 

Psykolog Nyt nr. 1. 2013. side 23. Hospitalspræst Christian Busch 



Resultaterne i dette studie antyder, at troen på noget 

større og patienters religiøsitet ikke er en irrelevant 

faktor i forbindelse med alvorlig sygdom, selv i et 

sekulært samfund som det danske. Troen på Gud 

eller noget større er positivt forbundet med 

livskvalitet, men for nogle kan troen blive en byrde, 

hvis denne tro centrerer sig om straf, forladthed og 

tvivl, der påvirker patienten i negativ grad. 
 

Heidi Frølunde Pedersen, Enheden for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi, AaU. 

Psykolog Nyt nr. 1. 2013. side 23. 
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Det eksistentielle chok – afkaldet     

Kræftpatient:  

”De fleste lapper har jeg måttet vende…” 

 

Brev: 

”Her først i maj fyldte jeg 60, noget jeg har været i tvivl om, 

hvorvidt jeg ville nå. Det blev en meget dejlig dag …  

… Sygdommen var med til bords, men det var livsglæden, der 

sad til højbords den dag. 

… min børnebørn og børn var med”  
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Pendulering 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

”Her inde” ”Der ude” 

Retten til at vide Retten til ikke at vide 

Tillægs-”Gevinst” ”Benefit”  Tab 

Håb Realisme 

Viljen til at leve Ønsket om at dø 

Oprør Underkastelse 

Kontrol Magtesløshed 

Glæde Sorg 

Taknemmelighed  Bitterhed 



Forenende modsætninger 

Det er modsætninger, som man kunne tro var uforenelige, 

sådan at den ene udelukker og lammer den anden, men i 

virkeligheden styrker og befrugter de hinanden; begge 

modsætninger går i forfald, hvis de mister kontakten med 

hinanden.  

K.E. Løgstrup 

 

Kompromisløs vs fordomsfri 
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Pendulering 
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Det eksistentielle chok – afkaldet     

Forældre til dødt barn: 

 

”Vi havde regnet med, at det var os, der skulle lære vores barn 

alt om livet – nu er det vores barn, der lærer os en masse om 

hvad der er vigtigt i livet!” 
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Det eksistentielle chok – afkaldet     

ETIKKEN! 
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”Benefit” - finding 

Evnen til at finde områder af tilværelsen, hvor 

kræftsygdommen har haft en positiv effekt. 

•Livsopfattelsen  Himlen mere blå, græsset mere grønt 

•Sociale sammenhænge Nærmestes betydning  

•Personlig udvikling  Hvad skal jeg lære af dette? 

 

”Hvorfor er vi så optagede af skrøbelighed? og ikke af dem, 

der klarer belastninger godt - med ”stiff upper lipp.” 
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Yalom: Tilværelsens grundvilkår 1 

Basal tillid til   Alenehed 

tilværelsen   Meningsløshed 

(grundfortællingen)  Frihed / Ansvar / Skyld 

Usårlighed   Døden 

     

    Forglemmes i hverdagen 

Irvin D. Yalom: Eksistentiel psykoterapi. Hans Reitzels Forlag 1998. 
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Yalom: Tilværelsens grundvilkår 1 

Basal tillid til   Alenehed 

tilværelsen   Meningsløshed 

(grundfortællingen)   Frihed / Ansvar / Skyld 

Sårbar   Døden 

     

    Forglemmes i hverdagen 

Irvin D. Yalom: Eksistentiel psykoterapi. Hans Reitzels Forlag 1998. 

ANGST 
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Eksistentiel angst / Paul Tillich 
Angstens former 

angst for døden og skæbnen. 
• ”hvorfor mig?” Hvad er der efter døden? 

angst for meningsløshed og tomhed. 
• ”hvad er meningen?” Hvad er Guds mening med dette? 

angst for skyld og fordømmelse.  
• ”hvad har jeg gjort, siden dette rammer mig?” 

• ”er det en straf fra Gud?” 

angst for ansvar og skam (FoMO – fear of missing out) 
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•Vemodet – det ”store” vemod –  Åndeligheden  

 

•Døden gør os tavse og er selv tavs. Den får altid det sidste ord. 
Når døden unddrager sig at man kan få den i direkte tale, så må 
man bruge indirekte tale. 
•  Chr. Busch. ”Liv og Død den store Gaade.” In Michael Hviid 
  Jacobsen (red). Memento Mori 2008. 

 

 

-Vi må tale indirekte om døden –  

- Myterne 

-  Adam og Eva – ude af Paradiset – døden prisen for 
friheden -  hjemlængsel 

-  Orfeus & Eurydike  

-  Balders død 
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Døden 

• ”Sterben”  vs  ”Tod” 

• Proces vs Indhold 

• Psykologien  Teologien / filosofien 
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Døden 

• ”Tod” 

 

• ”Himlens porte er ved at åbne sig!” 

• ”Jeg kan mærke lugten af kold og fugtig jord i min 

næse!” 

 



Christian Busch, Hospitalspræst 

Alenehed / Ensomhed 

• Eksistentielt: Alenehed 

• Socialt:   Isoleret 

• Følelsesmæssigt:  Ensomhed 

 

Ensomhed definition: 

Det, du har, opfylder ikke savnet af det, du længes 

efter! 

-”Hvad savner du?” 

-”Hvad kan mildne savnet en smule?” 
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Mening ”med” versus Mening ”i” 

 

Det er så meningsløst! 

Det er bare så uretfærdigt!  
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Mening = ØV! 

 

Mening MED = forklare hvorfor 

 

Mening I = hvad så, når nu det er sådan? 



Hvordan tage hul på en eksistentiel / 

åndelig  samtale? 

Christian Juul Busch 
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Indhold 

 

Utilstrækkelighedsfornemmelsen 
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Kan utilstrækkelighedsfornemmelsen være 

empatiens pris? 

 

Forestil dig at utilstrækkelighedsfornemmelsen 

ikke var der? 
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Indhold 

 

Hvordan kan du – respektfuldt – tage hul på 

den vanskelige samtale? 
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At anvende dobbeltheden kreativt 
 
 
Jeg ved, at nogle mennesker, der er så syge som du er, 
gør sig tanker og overvejelser, men jeg ved også, at der 
er nogle, der ikke gør det – hører du til dem, der gør dig 
tanker – eller hva’? 
 
Hvor henter du styrke i den situation, du er i? 
Jeg ved, at nogle gør det i deres familie, nogle i troen 
atter andre i sig selv – hvad med dig – hvor henter du 
styrke? 
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Pendulering 
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