Forord af Hanne Reintoft
Dette er en bog om modsigelser, og om hvordan den samlede sum af modsigelser kan føre til
udvikling og vækst.
Sorger kan blive så tyngende, at de forekommer ubærlige, men de kan også udvikle styrke og
modenhed.
Vrede, der rettes ind ad, kan invalidere både fysisk og psykisk, men rettes vreden ud ad, kan den
give kraft og kampmod.
Diskrimination og mobning er farlige foreteelser, der let kan blive livets tungeste bagage –
bitterheden.
Skal sorg, vrede og diskrimination blive drivkraft og ikke stopklods, er en ting nødvendig nemlig
kærligheden.
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Og denne bog handler også om kærligheden – den umistelige og altid tilstedeværende, der favner i
livet og rækker ud over døden.
Som det var i går, husker jeg kontakten med en lidt træt og ensom kvinde, der satte alle kræfter ind
for at værne sin familie og ikke mindst sin yngste søn – en lille dreng, der var bløder.
Det sociale system havde frigjort hende fra arbejde og udbetalte kompensation for tabt
arbejdsfortjeneste, fordi hun uophørligt måtte køre tværs over vort hovedland for at skaffe sit barn
kvalificeret lægehjælp. Det var slidsomme tider med megen angst og ensomhed, fordi den fastlåste
tilværelse hindrede den normale kontakt med det omgivende samfund og arbejdsmarkedet.
Ængstelsen for at det syge barns omsorgsbehov skulle mærke to raske søskende og udslette glæden
i hjemmet pinte også. En kærlig mand stod dog trofast ved siden af og de raske børn elskede og
beskyttede den yngste. Mine samtaler med denne kvinde fortalte mig endnu en gang historien om en
moder. De bekræftede, hvad livet har lært mig, at de mennesker, der kaldes svage, har en styrke,
som sjældent er de såkaldt stærke beskåren.
I samfundet kan vi med rette stille krav om retfærdighed, men samtidig ved vi, at selve livet ikke
byder os herpå. Nogle mennesker har en let gang gennem tilværelsen, andre rammes utroligt hårdt.
De sorger og sygdomme, der ramte familien virker provokerende uretfærdige, men igen –
kærligheden strakte til.
Bogen fortæller om et socialt system, der så nogenlunde slog til, uden at de implicerede dog blev
fritaget for de evindelige trakasserier og kontrolforanstaltninger, der hører nutiden til.
Og den fortæller om et sygehusvæsen, der kunne byde på dygtig, kompetent behandling, men også
kom til at begå en grusom fejl, der har kostet landets blødere sygdom og død. De, der begik fejlen,
smøg sig let uden om skylden. Statsapparatet indrømmede kun nødtvungent ansvaret og
udviste/udviser utrolig nærighed over for de hårdtramte.
Og den offentlige mening? Den har været diskriminerende, ekskluderende og nådesløs.
Bogen er derfor højaktuel og vigtig lige nu, hvor landets borgere temmelig passivt ser på, at
alvorligt syge medborgere udsættes for utålelige arbejdskrav, ødelagt økonomi og uforskammet
behandling. Foragt for sygdom og lidelse fortæller meget om et samfunds etik og moral.
Men i denne fortælling overvandt kærligheden også dette. Hanne Reintoft
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Den 23. februar 1976 kom en lille dreng til verden, et barn som var ønsket længe. Tre
måneder gik der fra fødslen, al den tid havde mistanken naget hos moderen. Men nej, den
ældste søn Per var ikke bløder, og lægerne havde jo sagt hun ikke kunne få bløderbørn så.
Men den lille dreng havde mange blå mærker, Rita var angst, og frygtede at lægerne havde
taget fejl.
Dette er historien om en families kamp. Blødersygdom, HIV og kræft præger begivenhederne,
men familien nægter at give op. De beslutter sig for at tage en dag ad gangen, og få det bedste
ud af tiden mens de har den.
Bogen er baseret på en virkelig historie, frit fortolket af Palle Lykke Ravn som han oplevede
den. For at Palle kunne få historien ud, måtte han bruge 3. person, det gav ham den frihed
der var nødvendig for at kunne fortolke sine forældres oplevelser, og skabe et større rum
omkring hans egne minder.
Man skal være opmærksom på at de artikler der er bragt, kan være i konflikt med fortællingen,
dette skyldes at artiklerne sjældent blev helt korrekte, journalisterne arbejdede med kort deadline
og det var ikke altid muligt at få rettet fejl inden de gik i trykken.

Rita og Kaj kom fra hver sin ende af det danske land. Kaj blev født d. 8 november 1943, og havde
sin opvækst på et lille husmandssted i Sydthy. Efter endt værnepligt rejste han til Sjælland for at
prøve lykken. Han ankom til Helsingør den 1. maj 1964, og fik arbejde som receptionist på
missionshotellet. Kaj havde på et højskoleophold lært Bent Lauge Hansen at kende, Bent var fra
Helsingør, og det var derfor naturligt at Kaj opsøgte ham. Dér mødte han Rita første gang.
Hvor Kaj kom fra et solidt landmandshjem, med vægt på det religiøse, hårdt arbejde og disciplin,
kom Rita fra et helt andet miljø. Hun var den yngste i en børneflok på fem, familien boede under
trange forhold i en toværelses kvistlejlighed på Sankt Anna gade i Helsingør. To år før Rita blev
født mistet familien tre årige Edith, hun døde af tuberkulose i 1943, mens Danmark var besat af
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Tyskland under Anden Verdenskrig. Rita blev født d. 12 oktober 1945, mens hele Danmark fejrede
befrielsen. Hun blev derfor døbt Rita Lykke Hansen, Lykke for at fejre befrielsen.
Rita havde to ældre brødre, Kurt og Bent. Begge var født med Blødersygdommen. En sygdom som
gør at blodet ikke kan størkne, og som dengang ikke kunne behandles. Grundet blødningerne blev
bløderne ofte invalideret i en tidligt alder, det krævede megen pleje og brødrene boede derfor i
lange perioder på vanførhjemmet i København. Når de så i perioder kom hjem til den lille lejlighed,
blev Rita forvist fra sin seng og måtte sove på gulvet. At det var hårde vilkår levede forældrene med
dagligt. Paul drak, og det efterlod det meste af ansvaret for børnene til Gudrun, som måtte kæmpe
en daglig kamp for at få det til at hænge sammen. Rita havde dog et godt forhold til sin far og holdt
meget af ham.
Da Kaj kom til Helsingør, havde Rita et forhold til en anden ung mand. En aften i byen, ville hun
ikke som han, og han slog hende på åben gade. Som en smuk kærlighedshistorie dukkede Kaj og
Bent op, Kaj gav manden en omgang tæsk, og Rita var fri af ham.
I tiden efter kom Kaj oftere på besøg i den lille lejlighed. Han havde forelsket sig i Rita, og hun i
ham. Sammen gik de lange ture på stranden ved Kronborg. Solens stråler gav genskind i vandet, og
skibene krysede frem og tilbage i det smalle sund, Rita og Kaj gik hånd i hånd, lykkelige og dybt
forelskede.
Ritas bror Bent, som var årsagen til de havde mødt hinanden, var et ulykkeligt menneske.
Barndommen på vanførhjemmet og de konstante blødninger, havde taget hårdt på ham. Uvisheden
om fremtiden som ikke tegnede alt for lovende, samt en ulykkelig kærlighed, drev ham til selvmord,
det var ganske kort efter Kaj og Rita blev par. Da var det allerede en familie med mange tragedier!
Rita & Kaj
Det var en lykkelig sommerdag i 1965, da Rita sagde ja til Kaj. Brylluppet med gæster fra nær og
fjern, stod i Ydby Kirke på Sydthy. Kajs barndomsland, og samtidig den samme kirke Kaj var døbt
og konfirmeret i. De nygifte flyttede sammen i et lille lejet havehus, ved en villa i Espergærde syd
for Helsingør.
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Der kom dog snart endnu en tragedie. Kort efter brylluppet blev Ritas far Poul, fundet død. Han
havde hængt sig. Der var ingen der rigtigt vidste, hvilke indre dæmoner Poul havde kæmpet mod,
han havde været alkoholiker i mange år, men at det skulle komme så vidt som selvmord, havde
ingen troet. Rita var utrøstelig, hun havde altid haft et godt forhold til sin far, og forstod ikke
hvorfor han gjorde dette.
Rita fik arbejde som syerske på Islands Brygge, mens Kaj kørte lastbil for BP. Året efter kom Per til
verden, som et sandt kærlighedsbarn.
Det var Kaj som ville ”hjem” til Jylland, han mente det var et bedre sted for børn at vokse op. Han
søgte job derovre, og han fik tilbudt en chauffør stilling for KK Transport i Struer. Så de rev pælene
op, og flyttede.
Det var en ny tid, i nye rammer. Kaj var lykkelig over at være hjemme, vejen til forældrene i Ydby
var kort. Han trivedes i de vante rammer, og blev hurtigt afholdt hos KK Transport for hans
stabilitet og flid.
Helt så let var det ikke for Rita. I slutningen af tresserne var der en stor mentalitetsforskel fra
Helsingør til Vestjylland, og den ramte Rita voldsomt. Hvor for eksempel omgangstonen på
Sjælland var meget afslappet, og man var dus med hinanden. Skulle Rita nu vænne sig til, at i
Jylland sagde man De, og folk blev meget fornærmede hvis en yngre person sagde Du til dem.
Rita havde svært ved at falde til, en fremmed som hun var. Rita koncentrerede sig derfor om sin
familie, og lykken ville at den lille familie fik et medlem mere. Efteråret 1972 blev datteren Pernille
født.
På trods af Ritas besvær ved at vænne sig til livet i Vestjylland, var familien lykkelig. Kaj skiftede
efter en tid arbejde, og kom i stedet til at køre for Centrum Vinduer, det gav en bedre løn og lidt
bedre arbejdstider.
Kaj og Rita fandt en byggegrund i Bremdal, som ligger en smule nord for Struer, kun adskilt fra
Struer af Limfjorden, smukt forbundet med en dæmning ind til byen. Kaj byggede selv huset, med
hjælp fra familie og venner, og i 1974 flyttede familien ind i huset på Rørsangervej 37. Efter at have
boet til leje var der nu skabt et rigtigt hjem. Rita nød det, og indrettede med stor glæde.
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Rørsangervej var fra dag et, et godt sted hvor familien trivedes. Kaj og Rita lærte hurtigt naboerne
at kende. Hele vejen opstod fra en bar mark, og alle var nytilflyttere. Det skabte et unikt
sammenhold, som var til glæde og gavn i alle årene der kom.
Palle.
Julen 1975. Kaj og Rita ville have et barn mere, de havde forsøgt længe. Men havde mistet fostret
flere gange under graviditet. Men nu var det ganske vist, Rita var gravid. Juleaften 1975 lå hun i
sofaen mens de andre dansede om juletræet. Familien var lykkelig og glædede sig.
Da Per kom til verden havde Rita frygtet, at han skulle få den blødersygdom som hendes brødre
havde lidt så frygteligt af. Men han var rask, lægerne var ikke i tvivl: Rita kunne ikke få et
bløderbarn. Derfor var der ingen frygt denne gang, kun glæde. Den lille dreng kom til verden den
23. februar 1976.
Det spæde drengebarns første måned var dårligt passeret. Rita var angst, hun følte at der var noget
helt galt. Den lille dreng havde alt for mange blå mærker, og Rita vidste inderst inde hvad det var.
Det var et chok for hende, noget som hun altid havde frygtet skulle ske. Fra hendes indre kom
billederne fra barndommen frem, af brødrene, invalide af en sygdom der fulgte familien som en ond
ånd. Brødrenes barndom havde været uendelig barsk, fyldt med utryghed og smerte. Ritas frygt
voksede, det måtte ikke ramme hendes lille familie.
Drengebarnet blev døbt en frostklar aprildag 1976, Palle Lykke Ravn.
Sandheden var endnu ikke kommet for dagen, men en tid efter barnedåben kørte Kaj og Rita den
lange vej til Århus, for at få lille Palle undersøgt. Resultatet tog hårdt på Rita, for der var ingen
tvivl, hendes søn Palle var født med Blødersygdommen, hæmofili i svær grad!
Det vendte op og ned på alt. Ritas minder om brødrene skabte en frygt for at hendes søn, skulle få
en lige så skidt barndom. Det måtte for alt i verden ikke ske, så Rita hengav sig fuldstændig til det
lille barn. Hvilket gav afsavn hos de ældre søskende.
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Lille Palle blev fra da af iført tykt skumgummipolstret tøj. En solid hjelm blev spændt fast på det
lille hoved. Blødninger kunne være livsfarlige, eller give invaliderende skader for livet.
Lykkeligvis var der lige kommet en behandling, faktor 8 blev den kaldt. Et stof som skulle sprøjtes
direkte ind i blodårerne. Uden medicinen kunne blodet ikke størkne, og blødningerne ville være
uden for kontrol. Et håb blev tændt med medicinen. Nu kunne blødere få et mere normalt liv. Men
man vidste endnu ikke hvor meget det ville hjælpe, og prognosen var stadig at blødere blev
invalideret af deres sygdom.
For Rita blev det altoverskyggende at passe på lille Palle, med kærlighed og fysiske begrænsninger.
Palles verden.
Palles første barndomsminder er tøjet og hjelmen. Han forsøger kravle i sin kravlegård, som står
placeret på gulvet i stuen, men det er svært at holde balancen i skumgummi bukserne. Det er hans
første sommer, og han sveder noget så frygteligt. Selv om temperaturen sniger sig op nær de 30
grader, har Palle altid sit tykke tøj på. Han ved ikke det er anderledes, sådan er det bare.
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Palle er en glad dreng, og bliver overrøst med masser af kærlighed fra sine forældre og søskende.
Men idyllen brydes en gang om dagen. Rita tager ham med i bilen og de kører næsten to timer, før
de holder ved Kommunehospitalet i Århus.
Der sidder de i venteværelset, hvor der er ofte meget lang ventetid. Rita tager gerne en børnebog
frem og læser for ham. Palle bryder sig ikke om at være der, han frygter det der skal ske.
”Palle Lykke Ravn”, bliver der kaldt. Rita rejser sig, Palle begynder at græde, og tårerne løbende
ned af kinderne. De bliver vist ind i et rum, hvor der står en seng i midten. Rita bliver bedt om at
tage al tøjet, undtagen undertøjet af ham, og lægge Palle på sengen. Der står fire sygeplejersker og
en læge klar, de smiler venligt til Palle, men Palle synes de er farlige, og græder kraftigt nu.
Han bliver løftet op og lagt ned på sengen, sygeplejerskerne holder ham stramt nede, de strækker
arme og ben ud, en af dem holder hovedet. Palle skriger nu, han kan ikke se sin mor. Rita står
bagved og græder, hun ved hvor ondt det gør Palle og ønsker det ikke var nødvendigt, men han må
og skal have sin medicin, de må stå det igennem selvom det er hårdt. Nu kommer lægen hen til
sengen, han smiler til Palle, som forsøger at vriste sig løs, men kan ikke. Lægen tager et stykke vat,
dypper det i sprit og tørrer Palle på siden af hovedet. De har forsøgt at stikke ham i arme og ben,
men årene er for små, så der er ikke andet at gøre end at stikke ham i hovedet. Palle kan dårligt se
noget for tårer, han skriger efter sin mor som han stadig ikke kan se. Lægen bukker sig og mærker
efter en åre, det er svært at ramme noget så småt. Sygeplejersken tager et solidt greb om Palles
hoved og tvinger det i ro, og straks fører lægen nålen ind. Palle spjætter vildt og rasende, lægen kan
ikke ramme når Palle er urolig og må opgive, han nikker til en af sygeplejerskerne som vender sig
om, og kommer tilbage med en maske. Lægen sætter den på Palles hoved, og tænder for
lattergassen. I samme nu bliver den lille krop slap, Palle ruller med øjnene og ligger så helt stille.
Sygeplejersken holder hovedet i den rette vinkel, nu er det let for lægen at føre nålen ind, derefter
påføres sprøjten og væsken trykkes langsomt ind i blodåren.
Palle vågner, han i sin mors favn. Han har haft mareridt, det var en underlig flyvende verden hvor
alt blev blandet sammen, men nu han kommer langsomt tilbage til virkeligheden. Rita tørrer hans
tårer bort, og hvisker sagte til ham mens hun aer. Hun løfter Palle op og går tilbage ad gangen, og
kører så hjem til Struer. I morgen kommer de igen, og det hele gentager sig.
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Tiden går
Palle er nu fem år, og han er startet i børnehaven Foldgården. Han er blevet glad for at være der, det
er et fristed. Hjemme må han ikke så meget, for Rita holder altid øje med ham så han ikke slår sig
og får en blødning. I børnehaven kan han endelig være vild, og udforske verdenen omkring sig.
Der er ansat en støttepædagog, som konstant holder ham under opsyn. Men det ligger lille Palle slet
ikke mærke til, for ham er børnehaven et stort eventyr og han trives med de andre børn.
Palle går gerne forrest i de vilde lege, han får længere snor end nogensinde. Helt vildt bliver det dog
aldrig, for støttepædagogen kommer ofte med et smil og tager luften af det værste.
Rund er Palle, i hans skumgummitøj, og med den solide hjelm spændt fast på hovedet, men han
falder alligevel i med de andre børn. Der er ingen som ligger mærke til at det er anderledes, sådan er
Palle bare!
Der er blevet sat en masse flotte klistermærker fast på Palles hjelm, børnene synes det er lidt sejt.
Palle sveder stadig meget hele tiden, men er vant til det.
Børnene tumler omkring på legepladsen, og klatrer op i legeborgen. Palle er med i forreste række og
løber glad over den svingende bro hen til rutsjebanen. Han hopper ned på den og flyver nærmest
nedad, han griner en vilden sky, og hører bag sig hvordan de andre børn følger efter. Vel nede i
sandet springer han op, lidt for hurtigt for han vælter forover ind i en gokart og slår sin arm!
Støttepædagogen har set det ske og kommer løbende, Palle rejser sig op og mærker hvordan det nu
pulserer i armen, den prikker og stikker og armen bliver hurtigt varm og hæver. Palle har fået en
blødning. Støttepædagogen råber noget til de andre pædagoger, så løfter hun forsigtigt Palle op og
løber indenfor. Hun kalder på Ole som er leder af børnehaven, han bliver hurtigt sat ind i
situationen og skynder sig ind på sit kontor for ringe efter Rita. Nu er Palle bange og græder, armen
vokser hurtigt og det gør meget ondt. Støttepædagogen vil berolige ham, og finder en bog frem og
læser, men han hører det ikke rigtig. Palle ved udmærket hvad der skal ske nu.
Inden længe åbner døren, og Rita kommer løbende ind. ”Hvad skete der?” spøger hun forpustet
støttepædagogen. Grædende går Palle hen til Rita som løfter ham op og holder ham tæt ind til sig,
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Palle holder armen op så hun kan se den, Rita puster på den og spørger om det hjælper lidt? ”Jo en
smule” mener Palle. Hun holder ham så tæt ind til sig mens han græder. ”I skal vel af sted til
Århus?” spørger Ole, Rita nikker.
De kører først hjem til Rørsangervej, der løber Rita over til genboen Anny, som så ofte før må hun
passe Per og Pernille til Rita er hjemme igen, det er der ingen problemer i, Anny giver Rita et kram
og siger hun nok skal tage sig af det. Hos Anny låner Rita telefonen, og ringer til Humlum skole og
beder lærerne fortælle Per og Pernille at de skal gå hen til Anny når de kommer hjem. Rita er hurtigt
tilbage i bilen, og så er det af sted til Århus. Palle sidder på bagsædet og græder stille, armen er
hævet næsten til dobbelt størrelse og gør ubeskriveligt ondt.
Indlagt
Så er de tilbage, til der hvor de kom hver eneste dag da Palle var ganske lille, de kender turen alt for
godt. Men de mange ture har skabt et tæt og varmt forhold mellem Rita og Palle, og Palle nyder det
hele når han er sammen med mor, lige indtil de kører ind ad porten til Kommunehospitalet, så
begynder han at græde.
Det er blevet uendeligt meget nemmere når Palle skal have forebyggende behandling, Kaj og Rita
har lært hvordan man giver medicinen, så nu kan de i ro og mag give Palle den i hjemmet. Det har
Palle det meget bedre med, det giver en anden tryghed når det er far eller mor som stikker.
Men de kommer stadig ofte til Århus, i dag som hver gang når Palle falder og slår sig hårdt, og får
en blødning. Så går det af sted i fuld hast. Rita må kaste hvad hun har i hænderne, det er årsagen til
at hun har måttet stoppe på arbejdet, hvor de kan ikke kunne acceptere den megen fravær det gav.
Per og Pernille bliver hver gang i al hast sendt til Anny eller den anden nabo Sonja. Det er ikke let
for dem, de forstår det ikke rigtig, men de har det trods alt godt hos nabokonerne.
Rita og Palle bliver hurtigt vist ind lægen, når de kommer akut med en blødning er der ingen
ventetid. Lægen hedder Eva, og Palle kan godt lide hende. Når hun måler hans ben for at sikre sig at
de vokser lige, så tegner hun små skibe på dem. De er flotte synes Palle, og hun er sød. Eva gør
meget ud af at Palle skal være glad for at komme hos hende, så bliver det mindre slemt når han skal
have sin medicin. Palle er efterhånden også blevet bedre til at sidde stille mens de stikker ham, men
han kan bestemt ikke lide det og græder sine tapre tårer mens. Rita kan godt give Palle medicinen,
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men i hjemmet er det for det meste Kaj som gør det, og på hospitalet er det altid lægerne som skal
gøre det.
Palle må have trøjen af først, Rita hjælper ham, hans arm er hævet voldsomt så trøjen er svær at få
af. Så kommer der to sygeplejersker ind. Palle skal have sin medicin, han græder og vil ikke.
Sygeplejerskerne står klar til at holde ham om nødvendigt, men Rita sætter sig ved Palle og holder
hans ene hånd. Eva fører nålen føres ind i hans hånd, årene er store nok der nu så det er heldigvis
slut med at blive stukket i hovedet. Rita klemmer hans hånd og siger han er dygtig. Palle græder og
vil bare have det overstået, han ved godt at det er nødvendigt og at det hjælper på armen.
Det er heldigvis hurtigt overstået, kort efter sidder Palle oppe på mors skød, med hovedet ind mod
hendes trøje.
”Vi må hellere beholde ham til i morgen”, siger Eva. Palle ser rædselsslagen op og skriger at det vil
han ikke, han har prøvet det så mange gange, det er det samme hver gang, han skal sove på
hospitalet og så kører mor fra ham.
Rita og Palle går derfra, hans arm er blevet bundet stramt ind. De tager elevatoren ned, og går
udenfor. Så går de ned langs alle de høje huse mens fuglene kvidrer og solen skinner,
børneafdelingen ligger helt nede i den anden ende så de skal gå et stykke. Palle vil ikke tænke på
det, han vil bare hjem og forsøger at overtale Rita til det. Rita har tårer i øjnene, men går beslutsomt
videre, det er hårdt ved hende at skulle være streng, men det er nødvendigt.
Så kommer de til den store dør, det er en mægtigt og flot gammel bygning, med en kæmpestor
indgangsdør, den giver et ordentligt brag da den lukker i bag dem. Indenfor er der en stor hall med
sorthvide fliser på gulvet, en stor trappe fører op til 1 salen hvor børneafdelingen er.
Der er borde og stole i hallen. Palle sætter sig, mens Rita går hen til automaten. Hun kommer
mønter i maskinen og varm kakao bliver hældt ned i de tynde plastikkrus. Palle elsker kakao, det
smager dejligt, de sidder en stund og slapper af. Bare tiden ville vare evigt tænker Palle, han vil
ikke derop.
Kakaoen er drukket, Rita rejser sig og tager Palle i hånden, sammen går de op ad trappen. Man kan
se ned over hallen deroppefra, Palle synes det ligner en ridderborg. De går hen til en glasdør hvor
håndtaget sidder helt oppe. Børn skal ikke kunne nå det.
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Gennem døren træder de ind i en lang højloftet gang, der er mange døre ind langs venstre side,
mens de går frem runger hvert skridt fra gulv til loft. En smilende sygeplejerske kommer hen og
tager imod dem. Palle holder godt fast i mors hånd. Sygeplejersken snakker med Rita mens de går
ind ad en af dørene, til et stort hvidt rum med seks store metalsenge. Der er tremmer for alle
sengene, og der sidder børn i dem alle pånær en enkelt seng, der skal Palle sove siger
sygeplejersken. Palle ryster på hovedet og siger han ikke vil sove der, og græder igen.
Sygeplejersken siger han skal komme med hende ud på gangen, men han vil ikke står bare og ser
rundt på de andre børn som blege ligger i hver deres tremmeseng, et fængsel tænker Palle, Rita
trækker ham med sig efter sygeplejersken. De går lidt ned ad gangen, sygeplejersken åbner et stort
skab, derfra trækker hun en bakke ud og viser Palle en masse flotte tandbørster, gennemsigtige og i
alle mulige farver. Han skal vælge en, siger hun. Palle tager en grøn, den er flot synes han og holder
den stramt i sin lille hånd.
Nu går de ind i rummet med sengene igen, Palle skal have hospitalstøj på og have børstet tænder.
Palle er træt, han har grædt meget og det er mørkt ude nu. De andre børn i stuen er ved at falde i
søvn. Rita løfter ham op i sengen, mens sygeplejersken står ved siden af og smiler. Palle græder
igen nu. Rita kysser ham. ”Jeg er her tidligt i morgen” lover hun ham. Palle skriger højt ”du må ikke
gå!” og græder utrøsteligt. Rita kysser ham igen, hun græder også. Så trækker Rita en lille bamse op
af sin taske, ”den vil gerne sove hos dig” siger hun og giver den til Palle. Han tager imod den, og
forsøger grædende at få hende til at blive. Rita græder men nu må hun gå, mens hun vandrer ned ad
gangen mod døren med det højtsiddende håndtag, føler hun skyld, hun bryder sig ikke om at
efterlade Palle, et par tårer løber ned af hendes kinder mens hun går tilbage til bilen.
Sygeplejersken bliver lidt hos Palle, aer ham og siger han skal sove nu, så kommer hans mor tilbage
når han vågner igen.
Lyset bliver slukket. Palle hører nogle af de andre børn græde, de ligger alle og er ensomme i det
store rum. Der er enormt højt til loftet, og tremmerne på hans seng ser ud til at nå helt derop. Han
græder sig i søvn med den lille bamse knuget ind til sig.
Den næste morgen bliver lyset tændt. Sygeplejersken kommer rundt og siger godmorgen. Palle
siger ikke noget, han kigger lidt rundt, og gemmer sig så under dynen. Han kan se de andre børn
heller ikke siger noget, de ligger og kigger genert på hinanden. Sygeplejersken kommer hen, og
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siger der skal tages temperatur. Palle må pinligt berørt trække bukserne ned, og stikke rumpen ud
fra dynen.
Derefter kommer en anden sygeplejerske ind, hun siger at det er tid til morgenmad. Palle får en
tallerken cornflakes. Han spiser ikke ret meget, al mad smager underligt på et sygehus.
Hvor bliver mor mon af? tænker han.
Der sker ikke noget, Palle keder sig og ligger bare og kigger rundt. Græder lidt, og gemmer sig igen
under dynen. Engang imellem kommer der en sygeplejerske og kigger rundt. Nogle af de andre
børn snakker lidt, de har vist været der længe.
Efter middagsmaden kommer Rita endelig. Palle smiler, griner og ler, nu er alt godt. Rita holder
ham ind til sig, som ham har hun blot længtes efter dette øjeblik hvor de atter er sammen.

Skolestart.
Den første skoledag. Palle er seks år gammel. Med mor i hånden går han op mod Humlum Skole.
Det er spændende, og han har fået en ny skoletaske, den er han rigtig stolt af.
Palles legekammerat Torben er også med, sammen med sin mor Sonja. Torben og Palle har leget
sammen hver dag siden de var små. De skal gå i samme klasse.
Alle børnene har forældre med. Børnene kigger lidt på Palles hjelm, så er det accepteret uden
videre.
Palle trives, og lærer hurtigt de andre børn at kende. De leger med plastikfigurer ude ved
håndvasken, bliver lidt våde, men har det sjovt. Så samles de og synger. Det er rart, Palle er glad,
han kan lide at gå i skole. Det er sjovt og spændende.
Smerter og stilhed
Månederne går, Palle har fået en god skolestart, men læreren siger han er uopmærksom, som om
han ikke hører hvad hun siger. En dag trykker det i Palles øre, han skriger og holder sig for ørene.
Som altid går turen med det samme til Århus. Palle græder og bliver ved med at holde hænderne for
ørene. Da de kommer frem bliver han undersøgt. Lægen kigger ham i ørene, og trykker forskellige
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steder, men kan ikke se der skulle være noget galt. Smerten har aftaget, og Palle vil bare hjem, men
han må overnatte indtil næste dag, intet er sket i mellemtiden og dagen efter tager Rita ham med sig
hjem.
En uge efter sker det igen. Mor og søn må atter af sted i al hast. Palle skriger på samme måde og
holder sig for ørene. Lægerne er i vildrede, de ved ikke hvad det er.
Så kommer der en dag, Palle er med Rita ude og handle. Han kigger glad på alle de flotte
farvestrålende reklamer. Pludselig stopper Rita op, Palle kigger op på hende. Mors mund bevæger
sig, men hun siger ikke noget, tænker Palle.
Rita sætter sig på hug, ansigt til ansigt kan han høre hende. Men hvorfor snakker hun så lavt?
Rita er chokeret, Palle kan ikke høre hvad hun siger, det er blevet meget værre med ørerne.
Nu sker tingene hurtigt. Palle bliver indlagt, flere læger ser ham i ørene. Der bliver taget røntgen
billeder men de kan stadig ikke løse gåden.
Palle forstår ikke hvad der sker, men der er blevet så stille, fuglene er holdt op med at synge!
Døv
Det var en ny verden for Palle. Bilerne larmede ikke mere, vinden susede ikke. Det var
skræmmende. Lægerne kunne ikke finde ud af hvad der var sket. Den eneste forklaring de kan
komme på var blødninger i ørene. Lægerne kontakter kollegaer fra blødercentre rundt i hele verden,
der har aldrig været fortilfælde. Det er et mysterium.
Det blev besluttet at Palle skulle have høreapparater, Rita og Palle kører sammen til Holstebro. Der
venter de i gangen ved høreafdelingen på hospitalet, der er sjove plakater på væggene, med gamle
folk og hørerør. Der er også nogle store farvestrålende billeder som viser det indre øre. Det var sjovt
at se syntes Palle, øret lignede en snegl.
Efter at have ventet længe, bliver de endelig vist ind til en hørepædagog. Palle kan ikke høre hvad
hun siger. Hørepædagogen tager en æske frem og åbner den. Der ligger to apparater. De er
lysebrune og ser meget store ud.
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De havde været derude en gang før. Dengang sad Palle i et lille rum, med høretelefoner på, og
skulle trykke på en knap når han hørte en lyd. De kom også noget der lignede modellervoks, ind i
hans øre og lavede et aftryk af øret. De aftryk ser han igen i dag, ud fra dem er der blevet lavet
nogle gennemsigtige propper. Med en lille slange bliver de fæstnet på høreapparaterne.
Hørepædagogen går rundt om skrivebordet og stiller sig bag ved Palle. Palles syntes at det føltes
ubehageligt da hun begynder at stoppe en prop ind i et øre. Ind kom den anden også, og så tænder
hun.
Pludselig kunne Palle høre, sikke en larm. Han kunne høre ventilationen, folk som gik udenfor på
gangene og en hel masse ting der blev blandet sammen. Det var overvældende, han havde jo vænnet
sig til ikke at kunne høre. Forskellen mellem total stilhed og lyden med høreapparaterne, var enorm.
De gik ned af trapperne, ned til bilen som holdt på parkeringspladsen foran hospitalet. Alt lød sjovt
i Palles ører, på en metallisk måde, den lyd Palle kendte da han kunne høre, var meget anderledes
end den der kommer fra høreapparaterne. Da de kom ud på parkeringspladsen lød der et højt brag
da en jetjager passerede hen over dem, Palle gjorde et hop og blev meget forskrækket.
Lyden af bildøren der smækker, var endnu et ny oplevelse blandt mange for ham den dag.
Meget ændrede sig med høreapparaterne. Palle havde i et stykke tid langsomt mistet hørelse, og
gradvist vænnet sig til ikke at høre. Apparaterne gav ham lyden igen, men på en anden måde. Lyd
fra høreapparater er på en underlig måde, mikset. Det er ikke nemt at skelne nuancer i tonerne. Det
krævede meget øvelse, så det første år med apparaterne var en lang proces hvor Palle hver dag
vænnede sig lidt mere til lyden og lærte at skille tonerne fra hinanden
Fra at være en af dem som gik forrest og skulle afprøve alt, gik Palle til at være indesluttet og
usikker. Han havde svært ved at høre hvad der blev sagt når der var støj, og det er der næsten altid
hvor børn færdes. Tilværelsen, hans omgang med de andre børn i børnehaveklassen på Humlum
Skole, ændrede sig. Palle blev et let offer for drillerier, fordi han ikke kunne høre hvad der blev
sagt, før de andre børn grinede af det. Ofte var det ikke ham de grinede af, men når man ikke kan
høre tror man altid at det er det. Det gjorde Palle usikker.
Fra at have været glad for skolen, blev det nu en konstant kamp for at hænge på, både fagligt og
socialt.
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Årene gik, Palle havde ikke fået det lettere i skolen. Lærerne mente Palle kunne høre det han ville
høre, så der blev ikke taget specielle hensyn til ham, blot fordi han havde høreapparater. Palle var
derfor urolig i timerne og fik ikke så meget ud af undervisningen, når frikvarteret endelig kom, var
han endelig fri, for en stund.
Da Palle på grund af blødninger, ofte måtte være hjemme, eller blev indlagt i Århus, var der også
hele tiden noget der skulle indhentes i skolen. Alt i alt fungerede det dårligt.
På hospitalet blev der tilbudt undervisning. Børnene blev samlet i et kælderlokale, dybt under
Kommunehospitalet. Turen dertil gik nede under jorden ad lange gange, hvor læger, sygeplejersker,
og portører farede frem og tilbage. Nogle på små elbiler, andre på cykler. Men de fleste gik som
Palle og de andre børn. Børnene syntes det var et spændende sted, men også lidt uhyggeligt. Man
kunne gå fra hus til hus, under Jorden. Børnene blev ledt på vej af en sygeplejerske. Vel ankommet
til lokalet, blev små skrivehæfter udleveret, så var det ellers op til hvert enkelt barn hvor meget der
skulle laves.
Det var ikke noget der havde den store effekt, men Palle morede sig sammen med de andre børn.
Det var næsten et frikvarter fra de kedelige hvide hospitalsgange hvor der ikke var meget at lave.
Dernede dybt under Jorden var der et fællesskab mellem børnene, de grinede, havde det sjovt og
udvekslede drabelige historier om hvordan de var kommet til skade.
Som 6-årig deltager Palle for første gang på bløderforeningens årlige sommerlejr for bløderbørn.
Der lærer han at stikke sig selv. På besøg oppe hos farmor viser han mor og far det for første gang,
at han kan selv. Men han bryder sig ikke om det, og lader Kaj og Rita om det for det meste.
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Frygten
Palle var nu otte år. Livet havde indtil nu været ind og ud af hospitalerne. Det skulle ikke blive
bedre i årene der kom.
Det var en travl tid. Der var ikke meget tid til fordybelse, alt var en lang række rutiner som hvert
øjeblik kunne blive brudt af en tur til Århus.
Det tog hårdt på Kaj og Rita, men de var opsat på at børnene skulle have en god barndom.
Kaj var ikke meget hjemme, han måtte arbejde ekstra nu, da Rita ikke kunne passe et arbejde på
grund af alle turene til Århus. Så Rita stod for det meste alene derhjemme, med alle de daglige
gøremål. Når Kaj kom hjem var han træt, og faldt hurtigt i søvn i sofaen.
Her i 1984 havde frygten for alvor sneget sig ind hos de danske bløderfamilier. Medierne kørte hele
tiden historier fra USA, om den frygtede sygdom AIDS. Det var en sygdom for Bøsser, det vidste
man. Reaktionen var hård, homoseksualitet var ikke accepteret af den brede befolkning, mange
mente de selv var ude om det. AIDS var frygteligt, folk døde under de mest brutale lidelser. Guds
straf sagde nogen.
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Så skete det at blødere i USA fik AIDS. Herhjemme læste man stadig kun om det, det var langt
væk. Men for bløderfamilierne føltes det meget tæt på. Var medicinen nu sikker? Spurgte man sig
selv. Kaj og Rita var også bange. Rygterne var vedholdende, medicinen havde overført AIDS til
bløderne i USA, ville det samme ske i Danmark?
Kaj tog kontakt med Kommunehospitalet i Århus, han ville høre om behandlingen nu også var
sikker. Det lovede de og sagde at Palle jo ikke var smittet, en ringe trøst. Snakken gik i
Bløderforeningen, foreningens formand Terkel Andersen forsøgte at råbe Sundhedsministeriet op,
for at få varmebehandlet medicinen. Men det blev trukket i langdrag i bureaukratiet,
sundhedsministeren havde ikke tid, alene det at komme i tale var nærmest umuligt.
Ritas storebror Kurt var lettere invalideret af blødersygdommen, men klarede sig dog nogenlunde i
hverdagen. Rita og Kurt snakkede meget om alt det her med AIDS. Ritas søster Inger havde også
fået en bløderdreng, så hele familien var skræmt af historierne.
Historierne forsatte om den frygtelige sygdom. AIDS skulle smitte utrolig let, det skulle kunne
smitte via f.eks. bestik og glas. Samfundet var nærmest i panik, alle var mistænkelige, mange turde
ikke bruge bestik og glas offentlige steder.
Beskeden.
Det var en regnfuld gråvejrsdag, den dag Rita og Palle endnu engang kørte af sted til Århus. Palle
havde ingen blødning denne gang, det var blot en rutinekontrol. Der skulle tages blodprøver og
Palles led skulle undersøges. Palle var nu 8 år, og han havde vænnet sig til disse ture. Det var ikke
længere så tit at han blev indlagt. Nu vidste man at medicinen virkede som den skulle.
Denne dag var som så mange andre. Først skulle Palle til kontrol, derefter havde Rita og Palle en
tradition med at køre i Bilka. Når Palle havde været tapper under blødprøvetagningen, fik han lov at
vælge en lille legetøjsbil i Bilka. Det så han altid frem til med glæde. Rita og Palle havde gjort
turene til noget hyggeligt, det var noget de havde gjort i mange år sammen og det gav dem et særligt
fællesskab.
Som altid ankom de til Kommunehospitalet og tog elevatoren op på fjerde sal. Lægen Eva som
Palle godt kunne lide, var der ikke i dag. Så de skulle ind til en anden læge.
I venteværelset var der Anders And blade. Palle elskede at læse om Anders And.
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Ventetiden var lang som sædvanlig, men endelig kom en ung læge ud på gangen og råbte ”Palle
Lykke Ravn”. Nu var det deres tur.
Lokalet bestod af en briks med papirlagen. Et skrivebord og nogle stole. Palle tog plads på briksen.
Lægen målte ben og arme, og undersøgte leddenes funktionsevne. Alt var som det skulle være.
Derefter blev Palle vejet og lægen skrev noter i journalen.
Lægen rejse sig, gik hen til et skab og trak en skuffe ud. Der gik nogen tid med at kigge på papiret i
skuffen, hvorefter lægen henkastet konstaterede til Rita: ”Du ved jo godt Palle er smittet med
AIDS”
Chok. Tiden stod stille. Rita følte gulvet gyngede under hende. Hvad var det han sagde? AIDS?
Jamen Palle er ikke engang undersøgt det må være en fejl, tænkte hun. Men Rita var i chok og
kunne intet sige. Væggene drejede rundt om hende. Den første tanke hun fik, var Gudskelov Palle
er hørehæmmet. For Palle hørte det ikke. Han sad blot og kiggede i et Anders And som han havde
fået lov at tage med ind.
Lægen sagde at Rita skulle gå ud og få en ny tid og gik så sin vej. Rita vidste ikke hvad hun skulle.
Hvad var AIDS egentlig? Var det som de skrev i aviserne? Rita kiggede på Palle, tårerne brød frem.
Lille Palle 8 år gammel, skal han dø nu? Tankerne for gennem hovedet, men Rita kunne ikke få styr
på dem. Hun glemte alt om en ny tid, tog Palle i hånden. Sammen gik de ned til bilen.
”Hvorfor græder du mor?” Rita vidste ikke hvad hun skulle sige. ”Mor er bare lidt ked af det”,
fremstammede hun. Palle stoppede op og krammede hende.
Med tårerne løbende fandt Rita ned til bilen, fik spændt Palle fast. Åh nej hvad skal vi gøre?, tænkte
hun. Kaj var ude og køre i lastbilen, og ville først komme tilbage dagen efter.
Rita forsøgte at tage sig sammen. Palle havde snakket om hvilken legetøjsbil han ville have. Den
skulle han have, han skulle ikke mærke Mor var ked af det. Rita tørrede tårerne og kørte ind til
parkeringspladsen ved Bilka.
Palle fik sin bil og mad fik de også spist i Bilkas cafeteria. For Rita flød tiden ud, hun fungerede på
automatik. De måtte hjem, Palle skulle ikke nære mistanke.
Hjemme i Bremdal. Rita ringede til Centrum Vinduer, og bad dem forsøge at få fat i Kaj og bede
ham ringe hjem. Derefter gik Rita og Palle ned til Ib og Sonja, lidt nede af Rørsangervej. De var
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gode venner og forældre til Torben som Palle altid legede med. Mens Palle legede med Torben på
hans værelse, fik Rita endelig åbnet op. Hun græd, men kunne ikke få noget frem. Ib og Sonja holdt
om hende. Ib ville vide besked, hvad er der galt Rita? du må sige det til os, bad han, vi vil hjælpe
dig.
Det tog lang tid før Rita havde styr nok på sig selv. Hulkende fremstammede hun ”lægen…sagde...
Palle har AIDS”.
Hvad nu? Lægen havde ikke givet nogen information, hvad var det her for noget. Rita, Ib og Sonja
forsøgte huske hvad de havde hørt. En masse om hysteri om at man ikke måtte dele bestik, glas og
så videre. Hvad skulle man tro på?
Ib og Sonja holdt på at lige nu skulle de intet gøre. De måtte alle vide mere. De tænkte sikkert på
deres søn Torben, men ville ikke lade hysteri tage magten over fornuften.
Rita følte sig bedre tilpas over at have nogen at dele det med. Kort tid efter ringede telefonen, det
var Kaj. Da der ikke var nogen hjemme havde han prøvet at ringe til Ib og Sonja. Rita tog røret fra
Sonja, nu græd hun igen. Rita kunne ikke sige noget, det ville bare ikke komme frem, hun brød helt
sammen. Ib tog røret mens Sonja holdt om Rita. Kaj, sagde Ib, den er hel gal du må komme hjem så
hurtigt du kan. Kaj ville vide hvad det var. Ib gik lidt væk fra Rita og Sonja, og sagde stille, Kaj
lægerne siger Palle har AIDS.
Kaj stod i en tømmerhandel langt væk hjemmefra. Da han kom og skulle aflevere vinduer der, kom
der en ud fra kontoret med en besked til ham, det var fra kontoret i Struer og der stod han skulle
ringe hjem til Rita hurtigst muligt. Kaj fik lov at låne telefonen, og nu stod han og følte afmagt, så
langt væk hjemmefra velvidende at Rita nu virkelig havde brug for ham. Han måtte bare se at få
afleveret de sidste vinduer og så komme hjem. Kaj gik ud til lastbilen og læssede de vinduer af som
skulle af her. Så kørte han videre til det næste stop.
Uvisheden.
Kaj kom hjem dagen efter. Han kunne ikke komme hurtigere, vinduerne skulle leveres. Og så skulle
han jo med færgen over Storebælt. Turen hjem havde været uudholdelig, tankerne for gennem
hovedet. Skal Palle dø, hvor lang tid har han? På køreturen hjem til Struer havde Kaj masser af tid
til at tænke over situationen. Hans medfødte ro, optimisme og ukuelighed gjorde at han besluttede
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at tage en dag ad gangen. Nu måtte de først vide noget om hvad det her var for noget. Så derefter
kunne de tage eventuelle forbehold. Han var glad for at Ib og Sonja havde samme indstilling, de
ville blive en stor hjælp for ham og Rita.
Da Kaj kom ind af døren kom Rita ham grædende i møde. Endelig sammen. De stod en tid, bare
holdt om hinanden. Rita græd og Kaj begyndte hviskende at fortælle. Vi skal nok klare det her, nu
må vi tage det roligt og finde ud af hvad vi skal gøre, hviskede han. Rita havde ikke det samme
rolige og optimistiske væsen som sin mand. Men hun havde tillid til ham og gemte sig blot i hans
favn denne første stund sammen.
Rita og Kaj kontaktede bløderforeningen. De måtte have hjælp fra nogen, som vidste besked om det
her. Gennem foreningen fik de kontakt til Søren Brask, en læge fra Thisted som selv var bløder. Det
blev til lange telefonsamtaler. Kaj havde røret, medhøret var slået på. Søren fortalte om hysteriet,
han var fuldt overbevist om, at alt det med glas og bestik intet havde på sig. Det var en sygdom som
kun smittede seksuelt og gennem blod. De timelange samtaler med Søren, var gode for Rita og Kaj.
De fik klar besked. Søren sagde man jo ikke vidste noget om hvor slem sygdommen reelt var,
medierne kørte et skræmmebillede frem, som var en ualmindelig god historie men næppe
sandheden. Som læge havde Søren læst al materialet fra USA og havde som bestyrelsesmedlem i
Bløderforeningen forsøgt at råbe myndighederne op i tide. Nu var det for sent, Søren var også selv
blevet smittet.
Sammen med Søren, blev Kaj og Rita enige om at det var bedst, Palle ikke fik noget at vide. Ikke
nu, han var for lille til at forstå det, kun 8 år gammel. Indtil videre ville de holde det til den
nærmeste kreds.
Nye rutiner
Tiden gik, hverdagen havde ændret sig markant, Palle kunne dø hurtigt. Det man vidste om
sygdommen var, at når først man blev syg, så tog det ikke lang tid. For Kaj og Rita gik det første
halvandet år som i en døs, evigt bekymrede ved selv de mindste tegn. De havde bestemt at
hverdagen skulle være almindelig, børnene skulle ikke mærke en forskel, og Per og Pernille skulle
heller ikke have besked om det endnu.
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Presset lå alene på Kaj og Rita, for at få alt det at køre som i en almindelig familie. Mens de
samtidig havde et spøgelse hængende over hovedet. Hvor lang tid ville Palle leve?
Rita måtte køre til undersøgelse med Palle, ofte flere gange om måneden, det foregik på
Marselisborg Hospital i Århus. Infektionsmedicinsk ambulatorium. Palle vidste ikke hvorfor de
skulle af sted så tit. Det lykkedes Rita og Kaj at holde det hemmeligt, Palle var jo tunghør og det var
en hjælp i det sammenhæng. Palle var også vant til hospitaler, så derfor lagde han ikke så meget
mærke til forskellen.
Palles tilstand var HIV positiv. Han havde altså ikke AIDS, det var blot noget medierne sagde alle
havde. HIV var tilstanden inden, hvor virusset lever i kroppen, men ikke var kommet i udbrud. Så
det handlede nu om at virus ikke måtte gå i udbrud, når virus gik i udbrud og blev til AIDS var det
en tilstand hvor immunforsvaret ikke virkede mere. Immunforsvaret beskytter kroppen mod virus
og infektioner, uden immunforsvaret er kroppen modstandsløs overfor alle former for sygdomme.
AIDS er alle de sygdomme som kommer samtidig, kroppen kan ikke afvise dem. Det er ikke AIDS
man dør af, men alle disse sygdomme som kommer samtidig.
Rita fik rengøringsmani, hjemmet blev støvsuget og gjort rent flere gange om dagen. Hun frygtede
at Palle skulle blive syg af bakterier i hjemmet.
Palle selv så på dette med undren, mor støvsugede altid når han kom hjem fra skole. Han skulle
også i bad hver dag og i hele taget blev mor noget pylret med ham, synes han. Men mor holdt af
ham og det var nok svar for ham.
Hos Ib og Sonja, som var forældre til Palles bedste ven Torben, havde de også taget udfordringen
op med sindig vestjysk ro. Sonja gjorde mere rent, men ellers delte Palle glas og bestik med dem.
Intet hysteri her, børnene legede sammen som før.
Kaj og Rita talte meget med Ib og Sonja. De havde brug for at tale om det her med nogen tæt på
dem, og det blev til mange lange stunder sammen, hvor der blev talt og grædt.
Ritas bror Kurt ringede en dag, han virkede underlig afdæmpet og mut. Kurt var ellers altid
slagfærdig og fuld af gåpåmod, men denne dag var han ikke som han plejede, Rita kunne fornemme
at noget ikke var som det skulle være. Kurt fortalte at også han var blevet smittet, han havde haft
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mistanke længe og nu var det afklaret. Kurt tog det hårdt, livet var ovre synes han, det var svært at
se hvad man skulle stille op. Rita græd med ham, Kurt bad Rita om ikke at sige det til nogen han
ville ikke fortælle om det, det var noget han selv ville klare.
Der gik ikke lang tid før Ritas søster Inger også ringede. Hun vidste Palle var smittet og havde delt
Ritas frygt. Særligt fordi hendes egen søn Frank også var bløder og i risikozonen.
Nu havde hun fået beskeden fortalte hun grædende, Frank var også smittet. Inger var blevet skilt,
hun og Frank ville ikke fortælle nogen om det, ikke engang Franks far Bent.
Familie tragedien var komplet, alle tre blødere var smittet med HIV.
Pernille
Der gik et par år med uvished, man blev ikke meget klogere på sygdommen, det meste var stadig
rygter.
Pernille var nu 13 år gammel, og gik på efterskole. En dag mens eleverne så TV, kom der et indslag
om at blødere kunne blive smittet med AIDS. Det fik Pernille til at tænke på sin lillebror og dagen
efter ringede hun hjem til Rita. ”Mor jeg så et program i fjernsynet i går, om at blødere bliver
smittet med AIDS?” sagde Pernille i telefonen. Rita var lettere chokeret, de burde nok have fortalt
Per og Pernille om det. ”Det ved vi ikke”, lykkedes det Rita at sige. Lyve kunne hun ikke få sig til,
men Pernille skulle heller ikke have beskeden over telefonen.
Der gik tre uger, så var Pernille hjemme på weekend.
Per var der også, de sad sammen med Rita i køkkenet på Rørsangervej. ”Mor, du sagde I ikke vidste
om Palle er smittet?” sagde Pernille, hun havde tænkt over det siden, og ville gerne vide mere. Kaj
og Rita havde snakket om det og var enige om at det nu var tid til at Per og Pernille fik besked, de
kunne ikke trække den længere. Derfor var Rita nødt til at fortælle sandheden nu. ”Palle er blevet
undersøgt, og han er smittet” sagde Rita mens tårerne stille begyndte at løbe ned af hendes kinder.
Der var helt stille i køkkenet, man kunne svagt høre fuglene synge gennem det åbne vindue, det var
en flot forårsdag, men alt dette lagde de tre ikke mærke til nu. Per sagde at han godt havde vist det,
han havde længe kunne mærke der var noget galt men ville ikke spørge, men havde efterhånden
regnet ud hvad det var. Han havde også hørt Rita og Kaj snakke om at Kurt og Frank var smittet.
Pernille derimod havde intet anet, før hun så det program i TV på skolen.
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Pernille skjulte ansigtet i hænderne, løb ind på sit værelse og faldt grædende sammen på sengen.
Rita snakkede lidt med Per, men rejste sig så og gik den tunge gang ind til Pernille. Rita var selv
dybt berørt af situation, tårerne løb frit. På værelset lå Pernille på sengen og græd hjerteskærende.
Rita satte sig ved hendes side og aede hendes hår. Pernille forsøgte at sige noget, men det ville ikke
frem. Rita lagde sig ved siden af Pernille og holdt om hende. Endelig lykkedes det Pernille at få
fremstammet: ”Hvornår skal Palle dø?” Rita kunne ikke svare på spørgsmålet, det kunne være om
nogle måneder, et år eller måske længere, de vidste det ikke. Mor og datter sad og holdt om
hinanden, og delte uvisheden og frygten.
Weekenden gik og Pernille måtte tilbage til skolen. På skolen oplevede man at Pernille blev mut, og
ikke var så munter og udadvendt som før. Det var tydeligvis svært for hende, og hun tænkte meget
på sin lillebror.
Et par uger gik der og en dag skete det så. Pernilles klasse blev vist en film om AIDS, hvor alle de
skræmmende detaljer fra et sygdomsforløb blev lagt frem. Det var jo oppe i tiden, alle snakkede
stadig om AIDS så det var naturligt for skolen at tage det ind i undervisningen. Halvvejs inde i
filmen brød Pernille sammen, løb grædende ud af klasselokalet, op på værelset hvor hun smed sig
på sengen og græd. Hun frygtede Palle snart skulle dø, sådan som de havde vist det i filmen.
Heldigvis havde Pernille gode veninder på skolen, hun fik snakket ud med dem. Men let blev det
aldrig, det var en konstant frygt: hvornår?
Katastrofen
Ganske som Ritas søskende havde fortalt, var det også Rita og Kajs ønske at Palles situation skulle
holdes hemmelig. Hysteriet i offentligheden tog til konstant, AIDS var på alles læber. Alle frygtede
det og frygtede særligt de smittede, Bøsserne som jo selv var skyld i det. De smittede blev fyret på
gråt papir og selv deres familier fjernede sig fra dem.
For bløderne var det en umulig situation. Man kunne ikke tale åbent om sygdommen, det var kun
bøsser og narkomaner som fik den. Ved de første tegn på AIDS brød helvede løs omkring de
smittede.
Det var en svær stemning at manøvre i som forældre til en lille dreng med HIV. Det skulle ikke
blive lettere. Da Palle var blevet 10 år, skete katastrofen.
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Kaj blev ringet op af lederen af Socialforvaltningen i Struer kommune. Han lød noget hektisk og
snakkede usammenhængende om at de ikke kunne holde på det mere. Der var nogen som havde fået
noget at vide, de var blevet ringet op af Dagbladet som havde spurgt til historien.
Socialforvaltningen ville ikke tage ansvaret for det, men foreslog at man for at tage det i opløbet
holdt et lille lukket møde, kun for Palles lærere på skolen, pædagoger i børnehaven, samt et par
ledere fra begge steder. Kaj indvilligede noget bekymret, hvad var nu alt det her for noget, hvordan
kunne det dog slippe ud.
Kort tid efter samme dag, ringede telefonen. Det var fra Dagbladet, de ville informere Kaj om at de
om tre dage ville bringe historien om den 10 årige bløder i Struer, som var smittet med HIV.
Der skulle normalt ganske meget til, før Kaj mistede mælet. Men denne gang var han mundlam, han
fik lagt røret på uden at have reageret, og sad stille på sit kontor og tænkte så det knagede.
Da Kaj havde sundet sig lidt, hoppede han på cyklen, og cyklede så hurtigt han kunne ind til byen.
Han satte cyklen fra sig foran Dagbladets kontor, gik ind og forlangte at tale med redaktøren.
Kaj kom ind til Redaktøren, denne beklagede sagen men mente at den var af offentlighedens
interesse. Kaj bad indtrængende om at han skulle stoppe historien, hans søn var kun 10 år gammel,
og vidste ikke selv at han var smittet. De kunne ikke holde det hemmeligt for ham, hvis Dagbladet
bragte historien og Palle var for lille til at få sådan en besked. Kaj appellerede som forælder, og
håbede de ville forstå det.
Men redaktøren beklagede blot, der var ikke noget at gøre, Kaj havde tre dage inden historien kom,
det var alt.
Nu gik tingene hurtigt. Kommunen ringede og vidste åbenbart besked om alt der var sket. De måtte
flytte det planlagte møde frem sagde de, allerede i morgen skulle det nu holdes. Alt var hektisk, Rita
og Kaj stod i en strøm af begivenheder som de ikke havde magt over. Alt var ude af deres hænder
og de kunne dårligt samle tankerne og finde ud af hvilke konsekvenser alt dette ville få.
Kaj ringede til Bløderforeningen og forklarede situationen, Terkel Andersen blev vred. Han sagde
han ville ringe tilbage senere, han ville forsøge at stoppe historien. Terkel Andersen ringede derefter
til Redaktøren, og talte med store bogstaver om hvilken ubehagelig situation de pressede ned over
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den stakkels familie. De måtte udvise medmenneskelighed og stoppe den historie, redaktøren
afviste igen, og mente stadig at historien var i offentlighedens interesse.
Terkel forsøgte så at snakke med socialforvaltningen i Struer, men de ville slet ikke udtale sig om
noget.
Slukøret ringede Terkel tilbage til Kaj, og måtte fortælle at det var løbet løbsk, han havde forsøgt
men der var intet at gøre.
Terkel foreslog at Kaj og Rita tog lægen Søren Brask med til mødet. Så han kunne informere
lærerne og pædagogerne om hvad HIV var. Det blev så aftalt med Søren samme aften.

På anklagebænken.
Dagen efter ankom Søren Brask til hjemmet på Rørsangervej. Palle vidste ikke hvad der skulle ske,
men var meget begejstret for Søren, som ankom i en flot Mercedes Geländewagen. Palle fik en tur i
bilen og snakkede med Søren om mange ting, men ikke om HIV.
Aftenen kom, Rita, Kaj og Søren kørte sammen af sted til mødet. Det skulle nok gå, nu skulle de
bare informere det personale som havde med Palle at gøre. Kaj og Rita positivt indstillet for dette
møde.
Straks de ankom fornemmede de at noget var forkert. Mødet blev holdt i sognegården på skolen,
men der var alt for mange mennesker i salen. De havde regnet med 8 personer, i salen var der mere
end hundrede samlet. Forvirrede gik Kaj og Rita ind, hånd i hånd igennem mængden, op til bordene
i enden af salen. Søren Brask var ligeså chokeret som dem, hvad var nu det her for noget, hvorfor
var der så mange mennesker tilstede tænkte han.
Salen var fyldt med en hel masse mennesker de ikke kendte, kommunale medarbejdere,
byrådspolitikere og mange andre.
De satte sig ved bordene for enden, mængden blev helt stille og kiggede på Kaj og Rita.
I det samme nu slog døren op nede i enden af salen, en lærer fra skolen råbte at han havde
Dagbladet i telefonen, og ville vide hvad han skulle sige til dem.
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Da vågnede Kaj op af chokket og så på mængden med klare øjne. Det her var forkert, tænkte han,
de skulle have informeret en lille sluttet kreds, men var endt på anklagebænken.
Kaj hviskede til Søren at nu gik de, Søren nikkede og sagde at han ville blive og prøve at få orden i
dette kaos.
Rita var helt væk mentalt, kridhvid i hovedet sad hun og så ud over mængden mens hun følte sig
meget lille. Pludselig mærkede hun at Kaj tog et fast greb i hendes hånd og trak hende op. Kaj lagde
armen om Ritas skuldre, sammen banede de sig vej gennem mængden hen til døren. Folk måbede,
hvor skulle de hen? Rita kunne følge blikkene hele vejen, men Kaj trak hende resolut med sig.
Da de var kommet ned i bilen og endelig sad alene, brød Rita sammen hun rystede over hele
kroppen og græd. Hun kunne ikke klare presset, det var for meget, alle havde set på hende som en
anklaget. Kaj var selv rystet og vidste ikke hvad han skulle sige, de sad i tavshed i bilen og holdt om
hinanden. Ud af forruden kunne de se en bil fra Dagbladet ankomme i høj fart, en mand sprang ud
og skyndte sig op til skolen.
Det var nok, nu ville de hjem. Kaj trak vejret dybt et par gange, tændte bilen. Hjem.

Da Palle fik besked.
Tiden var knap, to dage var allerede gået og i morgen ville Dagbladet bringe historien. Trods alle
forsøg på at stoppe historien, var det ikke lykkes. Nu var der ikke længere nogen vej udenom, Kaj
måtte fortælle Palle om det.
Familien havde købt en campingvogn, for at komme væk hjemmefra og få nogle gode timer
sammen. Campingvognen stod opstaldet for vinteren hos Safari Caravan i Struer. Kaj tog Palle med
ud og køre, de smuttede lige ind om købmanden efter et par sodavand, og så kørte de ud til
campingvognen. Det gjorde de engang imellem, kørte ud og så til vognen for at sikre sig at alt var i
orden. Så Palle havde ingen ide om hvad der skulle ske. Døren blev låst op og de gik ind, satte sig i
sofagruppen, og Kaj knappede sodavandene op.
Palle så sig omkring, han elskede at være i campingvognen, der var så hyggeligt. De havde allerede
haft så mange gode ture i den. Når de var af sted skulle de altid ud og se en masse seværdigheder.
Kaj viste Palle kirker, museer, byernes arkitektur og selvfølgelig naturen som Kaj vidste alt om.
Palle kunne godt lide det, specielt fordi far så havde tid til at være sammen med ham. Kaj og Palle
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tog ofte ud og så disse steder alene, Rita kunne godt lide at sidde og læse i campingvognen i mens,
nogle gange var Pernille med dem, men ikke altid. Per var blevet for stor til campingture.
Turene gav Kaj og Palle en masse gode stunder sammen, som knyttede dem tættere.
Denne dag var dog noget andet. De skulle bare se til vognen, at alt var okay. Palle synes der var
noget koldt inde i vognen, men med jakken godt knappet op, gik det fint.
Kaj begyndte, ”Palle, du er jo allerede vant til at komme på hospitalet. Men du har nok lagt mærke
til at det har været noget oftere den seneste tid?” Ja det havde Palle lagt mærke til. Kaj forsatte ”Det
er fordi du har fået en sygdom mere, det er ikke noget du skal være bange for”. Palle tænkte lidt, nej
han var ikke bange, han havde jo far og mor og hvad betød en sygdom mere. Nej han tænkte mere
på om han mon skulle lege med playmobil når han kom hjem.
”Der kommer noget i avisen i morgen, det er om dig. Det handler om den sygdom” forsatte Kaj.
Palle kiggede på sin far med store øjne, kommer jeg i avisen, spurgte han, hvor sejt. Kaj smilede til
Palle, mere havde han ikke brug for at vide, endnu. I morgen ville han vise Palle avisen, så måtte de
tage det et skridt ad gangen.
Samtidig med alt dette, havde Kaj og Rita taget kontakt til Marselisborg Hospital, hvor Palle kom til
kontrol for hiv. De havde aftalt tider hos en børnepsykolog, som så skulle forsøge at forklare Palle
lidt mere om hvad det egentlig var for noget. Palle måtte ikke blive skræmt, så de ville gå stille
frem. Der var en tid allerede i næste uge.
”10 årig bløder i Struer har fået Aids-antistof”
Så oprandt dagen, og Kaj gik den tunge tur op til købmanden for at købe Dagbladet. Hos
købmanden følte han, at alle kiggede på ham. I det han tog avisen ned fra hylden så han
overskriften, der stod med stort på forsiden: ”10 årig bløder i Struer har fået AIDS-antistof”. Kaj
skyndte sig at folde avisen sammen, gik hen til disken og betalte, og skyndte sig så hjem.
Rita havde det ikke godt, hun havde ikke kunne sove hele natten. Hun havde vækket Kaj, og de
havde talt sammen til solens første lys brød nattens mørke. Hvad ville der ske nu, hvordan ville folk
reagere, der var masser af spørgsmålstegn, og meget få svar.
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Da Kaj kom hjem fra købmanden, sad Rita i køkkenet og ventede på ham. Kaj foldede avisen ud, og
Rita så med det samme at historien fyldte forsiden. Hun ville rejse sig men benene gav efter under
hende, hun faldt sammen ned på stolen. Kaj gik over og holdt om hende en stund, så satte han sig
ned, og læste højt.

Dagbladet Holstebro Struer d. 18. oktober 1986.

10 årig bløder i Struer smittet med AIDS-antistof.
Struer. En 10-årig bløderpatient i Struer har fået AIDS-antistof i blodet, og formentlig har
patienten fået antistoffet ved tilførsel af den såkaldte faktor 8. Det er et stof, som blødere mangler,
og som udvindes af menneskeblod til behandling af blødere.
- At den pågældende har fået konstateret aids-antistof betyder ikke, at han har AIDS, siger
reservelæge Søren Brask fra Thisted Sygehus. Vi har i Danmark 10-15.000 mennesker, som har
fået konstateret AIDS-antistof i blodet, men vi har kun 106 tilfælde af AIDS. Man må ikke forveksle
de to ting, og der er ingen grund til hysteri. Det har der været alt for meget af i forbindelse med
AIDS, og desværre kan hospitalspersonale ikke sig fri for at være medskyldig.
Socialforvaltningen i Struer har holdt flere møder om sagen og har på forskellig vis forsøgt at
støtte barnets forældre. Socialinspektør Egon Christensen vil dog ikke udtale sig om sagen, men
henviser til sin tavshedspligt. Læge Søren Brask, der har været til møde i Struer om sagen, og som i
flere tilfælde har hjulpet Danmarks Bløderforening, slår dog fast, at andre forældre, som har børn i
skole eller daginstitution sammen med den pågældende, ikke har nogen som helst grund til at være
nervøse. Der er ingen smitterisiko overhovedet, siger han.
- AIDS kan ikke smitte ved kys eller ved spyt, ikke gennem smårifter eller fordi børnene bruger
samme bestik eller glas. Når det drejer sig om et barn på 10 år, som intet sexliv har, er der
overhovedet ingen risiko. En lang række undersøgelser viser, at AIDS faktisk kun smitter ved
analsex, siger læge Søren Brask.
Palles navn stod ikke nævnt, så meget havde de dog fået igennem. Det gjorde dog ikke den store
forskel, for Palle bar hjelm på hovedet og hele byen vidste han var bløder.
Da Dagbladet holdt på at blive bringe historien og der ingen vej var udenom, havde
bløderforeningen opfordret til at de interviewede Søren Brask, for at komme misforståelser i
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forkøbet. Den del af det var blevet ganske fornuftig synes de, og håbede nu bare folk ville tage det
til sig.
Artiklen var som frygtet en bombe i lokalsamfundet. Den grusomme sygdom, som man havde hørt
om fra USA. Bøssesygdommen, Guds straf. Ordene om den minimale smittefare blev ikke
nødvendigvis taget for givet.
Historien blev det store samtaleemne på gade og stræde. Gudskelov er vestjyder et sindigt
folkefærd, man havde først og fremmest ondt af barnet og af dets forældre. Hvilken grusom skæbne,
at skulle dø så ung. Enhver forælder kendte frygten for at miste sit barn.
Kaj og Rita blev tvunget til at tale om det, ikke af ond mening men fordi alle ville give deres
sympati til kende. Men med sympatien kommer også spørgsmålene, kan det nu smitte? Der kom
stadig meget forskellige udmeldinger fra lægerne. Nogle råbte vagt i gevær, at man skulle holde sig
helt fra de AIDS syge, mens andre som Søren Brask, talte til besindelse.
Skole og børnehave tog det fornuftigt, og Palle lagde ikke mærke til ændringer omkring ham. Kaj
og Rita blev dog ringet op af forældre til børn fra helt andre klassetrin end Palles, de var bekymrede
og ville vide besked. Nogle var ikke helt så besindige og skældte ud fordi Palle stadig gik på skolen,
Kaj måtte bruge al sin tålmodighed på at forklare hvordan det hele hang sammen.
Palle lagde ikke mærke alt dette omkring ham, han var kun ti år og livet bestod af leg og sjov. Han
følte sig tryg i hjemmet. Men skolen gik ikke så godt, Palles dårlige hørelse gav ham store
problemer med at følge med i undervisningen. Lærerne var ikke alle lige gode til at tage hensyn.
Det var mest Torben som Palle legede med, ofte også sammen med Teit fra den anden side af vejen.
Palles tilværelse var langt hen af vejen som hans jævnaldrende, han var glad for sin familie, legede
med legekammeraterne og fortrængte for det meste problemerne med blødninger og indlæggelser i
Århus. Som andre børn der oplever svære tider, kunne Palle skille det i to verdener.
Før deadline
Dagbladshistorien fik et efterspil. Et af tidens store TV programmer, ”Før Deadline”, kom til Struer.
Et lokale på byens rådhus blev lavet til studie. Udsendelsen handlede om det etiske spørgsmål i at
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offentliggøre sådan en historie, i studiet var inviteret Struers Borgmester Niels Bergholt, redaktøren
på dagbladet Erik Møller samt formanden for Danmarks Bløderforening Terkel Andersen.
Programmet blev sendt direkte fra Struer. Noget af en sensation i byen, dengang man kun havde en
TV kanal.

Direkte tv-udsendelse fra Struer i morgen
Dagbladet Holstebro-Struer d. 12. november 1986
Struer kommer direkte på fjernsyns-skærmen i morgen aften, når tvs aktualitets-afdeling sender
medie-magasinet "Før deadline".
Den direkte udsendelse bliver sendt dels fra et studie i TV-byen i København, dels fra Dagbladets
lokaler i Struer. I udsendelsen medvirker Struers borgmester, Niels Bergholt, Dagbladets
chefredaktør Erik Møller og formanden for Danmarks Bløderforening, Terkel Andersen.
TV har tidligere haft "Før deadline" på programmet, og tanken med de direkte udsendelser er at
kaste lys over emner, som generelt er oppe i tiden og i medierne. Studieværterne i København er
Lone Kühlmann og Mogens Rubinstein, mens Poul Smidt i hver udsendelse er med i en
reportagevogn ude i landet for at lave indslag.
Den første "Før deadline" kommer på skærmen i aften kl. 22.05, og de øvrige programmer kommer
i morgen aften samt på fredag, hvorefter man tager en ny omgang onsdag, torsdag og fredag i
næste uge.
Når Poul Smidt sammen med det øvrige mandskab fra tvs reportagevogn rykker ind på Dagbladet i
Struer i morgen, er det for at lave et direkte indslag om, hvor grænserne for privatlivets fred går.
Poul Smidt oplyser, at med udgangspunkt i en aktuel avisartikel fra Dagbladet skal Erik Møller,
Niels Bergholt og Terkel Andersen diskutere om offentligheden - og i givet fald på hvilken måde den skal inddrages i borgernes sygdom. - Normalt er sygdom, seksualitet og selvmord beskyttet af
privatlivets fred, men i de senere år er der sket en udvikling på dette område, siger Poul Smidt, og
derfor vil han bl.a. søge at få et svar på, hvad disse emner vedkommer offentligheden.
Palle vidste ikke helt hvad der skulle ske, han kunne mærke noget var i gærde men bekymrede sig
ikke om det. Da dagen oprandt, skulle Palle med Kaj ind og hente Terkel Andersen på banegården,
Terkel kom med hjem på Rørsangervej, og mens Kaj og Rita snakkede med Terkel, om alt det der
var sket, blev Palle sendt ind på sit værelse for at lege.
Udsendelsen var vigtig for Danmarks bløderforening. Man måtte beskytte de øvrige HIV smittede
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blødere mod på samme måde at blive trukket frem i offentligheden.
Under udsendelsen gik debatten heftigt. Var det i orden det som var sket? Redaktøren Erik Møller
mente forsat det var i offentlighedens interesse, hvilket Terkel Andersen argumenterede kraftigt
imod, og fremhævede at man havde krænket tavshedspligten, og at det var fagligt ubegrundet at
andre skulle have indsigt i familiens situation.
Udsendelsen gav en større debat på landsplan og den offentlige mening var overvejende, at det var
at overskride privatlivets fred at føre en familietragedie frem i lyset på den måde. Det måtte være
familien selv der skulle afgøre om det skulle frem, og i så fald hvordan.
I tidens hysteriske AIDS debat, var der dog også folk som mente at alle AIDS syge skulle
offentliggøres, så de ikke kunne smitte nogen.
Omgivelsernes pres på Pernille
Pernille var færdig med efterskolen og var vendt hjem til Rørsangervej. Hun valgte at tage et år som
ung pige i huset, og fik job hos en familie i Humlum hvor hun skulle passe huset, og familiens to
drenge. Pernille holdt meget af børn og trivedes med arbejdet i huset.
Men efter alt dette med mødet på skolen, artiklen i avisen og så videre, begyndte ægteparret at
udspørge hende. Spørgsmål hun ikke kunne svare på. Pernille blev ked af det, en aften hjemme på
Rørsangervej fortalte hun Kaj om det, Kaj blev vred og ringede til ægteparret, de burde have
kontaktet ham og ladet ham svare på spørgsmålene. Det var ikke noget at presse ned over en stor
pige. Det var ikke den eneste gang Pernille oplevede sådan noget, rundt hvor hun færdes
overdængede folk hende med spørgsmål. Det var hårdt for hende, hun blev ked af det. Pernille
havde i det forvejen svært nok med at visheden om Palles sygdom, omgivelsernes pres på hende var
mere end hun kunne klare. Rita og Kaj følte sig magtesløse, hvorfor havde folk ikke mod nok til at
spørge dem?
Per sagde ikke så meget og det var svært for Rita og Kaj at finde ud af, om folk også udspurgte
ham. Det gjorde de vel nok.
Manden uden arme
Som aftalt med Marselisborg Hospital, skulle Palle starte hos en børnepsykolog.
Rita kørte turen til Århus med Palle, konsultationen var fastsat samtidig med at Palle alligevel
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skulle til undersøgelse.
Den første gang deltog Rita. Børnepsykologen som hed Regnar og var fra Island tog venligt imod
dem. Det kan nok være Palle kiggede da han mødte Regnar første gang, manden havde ingen arme!
Da Regnar og Palle var alene sammen, viste Regnar Palle hvordan han kunne skrive med fødderne.
Regnar kunne holde en kuglepen mellem tæerne og skrive. Han brugte fødderne til alt, Palle var
dybt fascineret.
Regnar forsøgte at snakke med Palle om HIV, det var ganske uskyldig snak. Mest for at finde ud af
hvad Palle tænkte og hvor meget han havde opfattet. Det var ikke meningen Palle skulle vide alt om
HIV, kun lige præcis nok til hvad et barn på 10 år kan kapere.
De snakkede også meget om blødersygdommen, og om alle de ting Palle oplevede i Århus når han
var til kontrol, eller blev indlagt. Det lykkedes Regnar at nå ind til Palles frygt for at blive stukket
når han skulle have sin medicin, og ikke mindst Palles store frygt for at blive indlagt. Til gengæld
viste det sig at Palle ikke havde nogle problemer med HIV’en, Palle forstod det ikke rigtig og lod
heller ikke til at interessere sig for det. Det var bare en sygdom mere som han sagde, Palle kendte at
leve med en sygdom i forvejen, en fra eller til gjorde vel ikke den store forskel.
Palles oplevelse af tiden hos Regnar var god. Men han forstod ikke rigtig hvorfor han skulle sidde
og snakke med manden. Palle følte ikke noget behov for det og ville egentlig helst være hos sin
mor, frem for at sidde der. Efter nogle måneder stoppede konsultationerne, Regnar følte ikke han
kunne nå videre med Palle. Det var for tidligt, de måtte vente og se tegn på at Palle selv ønskede at
snakke, når Palle begyndte at stille spørgsmål til hvad HIV var. Indtil da var det bedst at lade Palle
være barn og beskytte ham så meget som muligt mod snakken. Der gik to år inden det blev aktuelt.
Oplevelserne
Rita og Kaj var blevet enige om, at Palle skulle have så mange gode oplevelser som muligt, mens
han levede. Ingen kunne sige hvor længe Palle ville leve, sygdommen var en dødsdom, det var kun
et spørgsmål om tid. Den tid skulle bruges bedst muligt.
Familien begyndte at tage flere ture med campingvognen.
De mange oplevelser knyttede familien tættere sammen, det var godt for alle at komme væk
hjemmefra. Væk fra alle problemerne.
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Fødselsdag i Helsingør
Tiden gik og Palle blev 10 år. Det var midt i vinterferien 1986, familien var draget til Helsingør på
ferie. Et hus i Helsingør Feriecenter var basis, derfra drog de ud og besøgte familie og venner.
Palles fødselsdag blev en ganske særlig dag.
Da Palle vågnede den morgen, vidste han godt at det var en ganske særlig dag. Faktisk havde det
været ualmindeligt svært at sove den nat, for Palle glædede sig sådan. For en gang skyld var Palle
den første der var vågen, men han ventede spændt i sin seng.
Efterhånden synes Palle at han havde ventet temmelig længe, nu måtte der snart ske noget. Og
ganske rigtigt, døren ind til det lille værelse slog op, Palle lukkede lynhurtigt øjnene i og lod som
om han sov.
Rita aede let på kinden Palle og ruskede ham så lidt. Han er lysvågen, men lod stadig som om han
sov.
Så åbner han langsomt øjnene. Mor, far, Per og Pernille står der ved sengen. Alle med flag. Rita
rækker ham høreapparaterne. Spændt sætter han dem i og tænder. Så begynder de at synge ”i dag er
det Palles fødselsdag”, hvor er det dejligt synes Palle, gad vide hvad jeg får i gave tænker han.
Sangen er ovre, og Rita siger Palle skal komme ud til spisebordet, så er der måske noget til ham…,
hurtigt får han tøjet på og spæner ind til bordet. Der er pyntet med flag over det hele, Palle kan se
far har været efter rundstykker. Palle elsker rundstykker og særligt sneglen med glasur de ofte får
bagefter rundstykkerne. Der er også varm kakao, dampen stiger op fra kanden og det dufter skønt.
Alt dette registrerer Palle lynhurtigt, for hans blik har samtidig fanget gaverne som står ved han
tallerken.
Palle sætter sig op på stolen og trækker glad den første gave til sig. Pernille smiler og siger den er
fra hende. Palle flår det fine papir op, og jubler da han ser en playmobil hestevogne, med mennesker
til at sidde på vognen. Han giver Pernille et kram, siger tak, og springer straks videre til næste de
næste pakker, det er mere playmobil. Den sidste pakke er lidt større end de første, og han trækker
papiret af i åndeløs spænding. Åh det er en superflot playmobil Rallybil, registrerer han, der er alle
mulige seje ting med i bilen, kort, benzindunke, værktøj og så videre. Det var fra mor og far.
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Med tingene tæt ved sin tallerken guffer han glad et rundstykke i sig. Rrrnnn lyder det fra bilen
mens den kører om på den anden side af tallerkenen. Der bliver snakket lystigt ved bordet om det
familien skal i dag. Det bliver spændende.
Da morgenmaden er spist og bordet er ryddet, sætter de sig ud i bilen. Det er en fin bil synes Palle,
en Simca Talbot Chrysler Horizon, sikke et navn, bilen er ikke ret gammel og han er vældig stolt af
den. Palle ved det ikke, men Kaj og Rita fik den som invalidebil til ham, så Rita har en god bil til
alle køreturene.
Rita snakker livligt og er glad, hun liver altid op når hun kommer hjem til Helsingør. Hendes
normalt bekymrede sind løsner op, hun griner og snakker på en helt anden måde end derhjemme.
Først kører de ned til karmeliterklosteret Vor Frue Kloster. Der bliver bilen parkeret, gaden der
løber langs klostret er Ritas barndomsgade, Sankt Annæ Gade.
Hun vil gerne vise sine børn stedet hvor hun voksede op, så de går alle hen ad gaden til de er cirka
midt ud for klosteret som ligger på den anden side af gaden. Der er der en port, de går ind og
kommer ind i en baggård. Rita fortæller at hun legede her som lille, hun peger op, deroppe på
kvisten boede vi, fortæller hun.
Palle synes det er svært at forestille sig mor være barn. Ritas øjne stråler over at vise det frem.
Efter at have stået i gården et stykke tid, vender de om og går ud igen. Rita fortæller hvordan hun
løb her som barn, sammen med de andre børn. De havde det sjovt sammen hernede, det var et
frirum.
Kaj vil ind og se klosteret, døren er åben. Per Pernille og Palle går med. Rita venter udenfor, hun
kan godt lide bare at sidde og kigge lidt over på barndommens gade. Kaj går forrest ind, hvor er det
gammelt det hele tænker Palle, men flot. Hvor mon alle nonnerne er, spørger han og kigger rundt
efter dem. Kaj forklarer at der ikke er nonner der mere, det var i gamle dage. Øv, tænker Palle, det
kunne have været sjovt at se. De går rundt i en fantastisk gang som er firkantet rundt om en lille plet
græs i midten af klostret. Længere fremme åbner Kaj en stor dør og de træder ind i kirken. Palle
lægger sit hoved bagover, hold da op der langt er langt op til loftet, tænker han. De går ind i midten
af kirken, pludselig bryder en vældig musik løs. Palle hopper af overraskelse og kigger over sin
skulder. Kaj peger op på en masse blanke rør som peger op på loftet, det er et orgel fortæller han, og
en der hed Buxtehude spillede på det engang, hans lærling hed Johan Sebastian Bach og blev meget
berømt. Det lyder næsten som om det er ham der spiller nu, tænker Palle, det er i hvert fald meget
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gammeldags det der spilles, men det lyder ufatteligt smukt. Palle mærker hårene rejse sig på sine
arme af fryd, det må være sådan himmelen er, den de voksne snakker om. Så smukt det lyder.
Nu skal familien en tur til Sverige. Pernille har glædet sig meget, de skal blandt andet købe slik om
bord på færgen. De kører ned til havnen og parkerer, derfra skal de med Sundbusserne over, og vil
så tage de store LBH færger tilbage. Sundbusserne er temmelig små ved siden af de andre store
færger i havnen. Familien går ud til terminalen, Rita køber billetter. Palle elsker at sejle, så selve
turen over og hjem glæder han sig mest til. Straks efter går de ombord. Pernille peger og hviner, den
lille sundbus hedder Pernille! Hun er temmelig stolt, Palle synes godt nok også det er et flot lille
skib.
Der er temmelig mange med og de opgiver at købe slik her, der er mere plads på hjemturen på den
store færge. I stedet går de op på dækket, Kaj trækker dem nærmest af sted, de skal skynde sig op
og se Kronborg når de sejler ud. Kronborg er noget helt særligt for den lille familie. Kaj og Rita
føler et tæt forhold til det imponerende slot. Per blev døbt der engang, Palle er lidt jaloux på Per,
hvor er han heldig, tænker han. Med ærefrygt ser Palle kanonerne på voldene, de peger lige ud mod
sundbussen nu. Der er et underligt flag der blafrer ved siden af dem, synes Palle, Kaj forklarer at det
er et splitflag.
Nu sejler sundbussen hurtigt, den overhaler en stor doven færge. Folk langt oppe på den store
færges dæk vinker ned. De vinker alle tilbage og griner. Der er færger over det hele, de sejler frem
og tilbage konstant. Palle synes det er fantastisk at kigge på. Ude midt mellem Danmark og Sverige
sejler der store skibe på langs også. Det er utroligt de ikke sejler sammen synes Palle, der er lidt
bekymret da den lille Sundbus med høj fart sejler ud foran et stort containerskib. Der var dog noget
længere mellem end han troede, de er væk længe før skibet krydser sundbussens kølvand.
Så sejler de ind i havnen i Helsingborg, hvor er det spændende. Da de er kommet i land, peger Kaj
op på et tårn som troner over byen. Det er Kernen siger han, der skal de op. Det et en fæstning som
havde noget med Kronborg at gøre ved Palle. Mens de går op mod tårnet kigger Rita og Pernille på
butikker, Kaj fortæller Per og Palle om Skåne som landsdelen hedder. Det var dansk engang, ligeså
dansk som Fyn. Når skibene sejlede gennem Øresund, så skulle de betale told. Ellers skød Kronborg
og Kernen efter dem, de kunne nemlig skyde ind over alt vandet mellem byerne. Danmark tjente
mange penge på det fortæller Kaj, det var dem Christian den fjerde brugte da han byggede alle de
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fantastiske bygninger i København. Palle er fængslet af fars fortælling, tænk engang, det må have
været tider, store sejlskibe med kanoner, riddere og stolte konger.
Op til Kernen er der en kæmpe trappe, Per sætter i løb og spurter op, Palle vil sætte efter men Rita
siger han ikke må, for det ville være skidt at få en blødning nu. Så Palle må pænt traske af sted
sammen med Rita. Der langt op, men da de endelig er oppe er der en fantastisk udsigt. De kan se
ned på alle færgerne som sejler frem og tilbage i en uendelighed. Se der, siger Per, det er søreme
sundbussen Pernille som er på vej ind i Helsingborg igen. Den har nået turen tilbage og hente nye
passagerer, mens de gik op til Kernen. Sikke en fart den har haft på.
Så går turen op i selve tårnet. Rita vil ikke med, hun sætter sig på en bænk og nyder udsigten derfra
i stedet. Kaj betaler ved indgangen og så er det ellers op ad endnu flere trapper!
Per er væk med det samme, han løber op i fuld fart. Palle kigger på Kaj som nikker. Juhuu,
udbryder Palle, og spurter så alt det han kan opad trappen sammen med Pernille. De vælter nærmest
ud på pladsen oppe øverst på tårnet, grinene og pustende efter vejret. Per mener de var langsomme,
han har allerede set hele byen siger han. Pernille og Palle skynder sig hen ved siden af ham, han
peger ud over vandet. Se der er Kronborg ovre, fortæller Per og peger. I mens kommer Kaj op, han
går hen bag ved dem og ser med. Kaj siger det er smukt, Per løber over til den anden side. Se ned,
råber han. De kan se mor sidde langt nede, hun ser utrolig lille ud heroppe fra. De giver sig til at
råbe i kor, moooaar! Først kigger Rita hen mod indgangen til tårnet, men straks efter ser hun op.
Der står de alle og vinker med armene. Rita griner og vinker tilbage.
Turen hjem var langsommere. Den store LBH færge duver stille af sted i bølgerne. De gik hurtigt
op til butikken for at stå i kø da den åbner. Børnene må vælge to poser slik hver. Kaj og Rita skal
have cigaretter med. Da de går derfra er det med store poser fyldt af indkøb.
Hos Kirsten og Mogens
Det var blevet hen af eftermiddagen, nu gik turen ud til Kirsten og Mogens. Ritas slyngveninde, og
Mogens som hun havde gået i børnehave med som lille.
Kirsten og Rita havde været meget sammen som unge. De gik begge på samme husholdningsskole
og var efter endt tid der, begge startet som medhjælpere på skolen.
De elskede at snakke om gamle dage, denne dag blev ikke anderledes.
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Rita havde glædet sig til dette, hun var opfyldt at glæde over blot at være i Helsingør. Men
samværet med Kirsten og Mogens så hun mest frem til.
Ankommet på Hymersvej, ringede Kaj på døren. Straks efter blev den åbnet af Mogens.
Velkommen til Danmark, Mogens sædvanlig kække velkomst, alle grinede. Flokken myldrer ind,
Kirsten kom til og Rita fik et langt kram. Bag dem står deres datter Sussie, hun er på alder med
Pernille og børnene går med hende ind på værelset. Sussie, altid smilende og i godt humør. Hun
minder meget om sin mor Kirsten. Pernille og Sussie falder i snak, mens Mogens trækker Per og
Palle med sig ud på gangen. I et lille rum har han en masse tegneseriehæfter. Hele kassen fyldt med
hæfter blev trukket frem. Så er de beskæftiget lidt.
I mens kvidrede damerne i køkkenet over gryderne og Mogens tog Kaj med ud i haven. Der åbnede
de sig en, efter deres mening, velfortjent øl. I sikkerhed for fruernes blink. Nåja to tre øl blev det let
til, mens de beså haven. Kirsten og Mogens have var altid et lille eventyr, farvestrålende bede
omkransede plænen, delt op i forskellige sektioner. Både Mogens og Kaj gik meget op i blomster,
mens Mogens stolt viste haven frem, fik de sig en snak om hvad der var sket siden sidst.
Kvindernes kvidren i køkkenet var også dybsindig nok. Så snart de små hverdagsting var vendt,
åbnede Rita sig op for Kirsten. Rita havde det ikke godt. Det var nerverne, hun var så nervøs hele
tiden. Hun kunne ikke overskue situationen. Rita begyndte at græde. Kirsten skruede ned for
gryderne, lagde låg på. Nu måtte de snakke og så kunne de lave mad bagefter.
Rita græd, Kirsten holdt om hende. Hvor var det godt at føle sig tryg. Væk hjemmefra kunne man
bedre se tingene lidt på afstand og forstå hvordan man havde det. Sådan følte Rita nu. Hun havde
holdt facaden så længe og nu krakelerede den. De havde haft en dejlig dag, alt var trygt og godt, nu
sammen med betroede venner var overskuddet der endelig.
Palle kom ud i køkkenet, Kirsten smilede men tog ham i hånden og førte ham ind til Pernille og
Sussie. I må lige have Palle lidt med, sagde Kirsten, Rita og jeg skal lige snakke. Pernille og Sussie
nikkede, de kunne fornemme det var alvorligt. Palle mærkede det ikke, men blev blot glad for at de
ville have ham med i legen.
Tilbage i køkkenet havde Rita tænkt lidt over det. Hun havde fundet sine cigaretter frem og fingrede
nervøst med lighteren. Hun tændte en smøg og inhalerede dybt, mærkede at hun kunne samle sig
lidt mere nu. Kirsten kom ind i køkkenet igen og Rita tørrede tårerne væk.
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Der er noget galt med mig, begyndte Rita. Jeg ryster hele tiden, se mine fingre. Rita holdt hånden
frem, den rystede unægtelig en hel del. Kirsten tog hånden i sine hænder. Jeg er så bange, sagde
Rita og forsatte. Der er også så meget at gøre hele tiden, og Kaj må arbejde ekstra nu hvor jeg går
hjemme, fortæller Rita. Jeg har forsøgt at starte i jobs, men hver gang blev der for meget fravær når
Palle hele tiden skulle til Århus, det fungerer bare ikke.
Vi må tage en snak alle fire, når vi har spist, så kan børnene se en film mens, svarer Kirsten.
Kaj havde længe vist at Rita ikke havde det så godt. Men hverdagen flyver af sted, med alle de ting
som skal passes og oveni alt det ekstra som Palles sygdommen giver. Der var ikke tid og overskud
til ret meget andet. Kaj vidste godt at Rita havde brug for ham, men han måtte arbejde meget for at
skaffe familien penge på bordet. Når han så endelig var hjemme, sank han træt om i sofaen og sov.
Maden var spist og filmen blev sat på den spritnye og moderne VHS afspiller. Børnene var
overvældet, tænk bare at kunne sætte en film på når man havde lyst, det var helt fantastisk. Derfor
var det heller ikke noget problem at få dem til at sidde og se filmen. Det var jo en hel oplevelse.
Rita bekendelse
Jeg føler det som om jeg ikke hænger sammen længere, begyndte Rita. De sad tæt omkring bordet,
der var øl på bordet, Mogens og Kaj fik sig et lille glas rom også. Mørket havde sænket sig for
længst denne kolde februardag. Stearinlyset på bordet blafrede let og gav genspejl i de alvorlige
ansigter. Rita tog brillerne af, tørrede øjnene og næsen med en kleenex.
Jeg kan ikke holde min hænder i ro og kan ikke sidde stille, forsatte Rita. Frygten er så dyb at jeg
ikke sover om natten, falder jeg endelig i søvn så vågner jeg af de frygteligste mareridts, hvor jeg
ser Palle ligge i en hospitalsseng, tynd til benet og med et lidende udtryk i ansigtet.
Rita bryder sammen og græder hjerteskærende. Kaj holder hende ind til sig. Mogens rejser sig og
går om bag Rita og lægger hænderne på hendes skuldre. Rita, I har det også ualmindeligt svært, vi
tænker på jer hver dag, hvisker han næsten. Kirsten spørger hvor længe det har stået på. Rita
fortæller at det er blevet værre og værre, faktisk siden den dag hun fik beskeden om Palle.
Derhjemme arbejder hun sig ud af det, gør rent hele tiden, vasker tøj, rydder op, gør rent igen, der er
ikke andet at lave og hun tænker alt for meget, men forsøger at skubbe det fra sig. Nu er det som om
det hele er brudt op, alt de har oplevet kommer væltende imod hende. Rita fortæller hvordan hun
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frygter at komme hjem nu, tilbage til virkeligheden. Kaj der tager på arbejde igen og hun står alene
derhjemme med alle de praktiske problemer.
De snakker længe sammen og er enige om at Rita må søge hjælp. Hun har brug for at få bearbejdet
alt det hun går med i sig. Straks familien vender hjem, må Rita gå til lægen og bede ham om råd.
Rita føler en ro i sit sind denne stund efter snakken. Som en ond byld der endelig havde givet efter,
nu vidste de besked. Nu fik hun endelig fortalt Kaj hvordan hun havde det indeni. Der var godt og
trygt her, hjemme i Helsingør, hos mennesker hun holdt uendeligt af.
Palle var faldet i søvn til filmen. Det havde været det bedste fødselsdag nogensinde. Han mærkede
ikke da Kaj løftede ham ud i bilen. Kaj og Rita tog en bevæget afsked med Kirsten og Mogens. Vi
må snart ses igen lovede alle hinanden. Så kørte bilen ud mod huset i feriecentret. I morgen skulle
de tilbringe dagen hos Ritas bror Kurt og hans familie. Det glædede Rita sig meget til. Derefter
skulle de atter hjem til hverdagen.
Psykisk syg.
Det var skræmmende at komme hjem for Rita, tilbage til hverdagen og alle de ting hun nu var mere
bevist om.
Hun fik tid hos en psykolog, men hun havde det så dårligt at det ikke rigtig slog til. Hun følte ikke
nogen bedring ved det. Psykologen foreslog hende at blive indlagt på psykiatrisk afdeling på
Holstebro Centralsygehus. Rita snakke med Kaj om det en aften, og de blev enige om at hun måtte
give det en chance, måske kunne de hjælpe hende med den angst som gav hende dårlige nerver.
Beslutningen var truffet, og Rita skulle være væk fra familien en uge i første omgang. Et par dage
før indlæggelsen kaldte Rita familien sammen, og fortalte at hun skulle væk en tid.
Palles verden brød sammen, hvorfor skal mor væk har jeg gjort noget? Palle græd. Rita holdt om
ham og lovede hun nok skulle komme tilbage, det var ikke ret lang tid hun skulle være væk.
”Det er ikke din skyld Palle, det må du ikke tro”, sagde Rita. Palle vidste bare at mor altid havde
været der, og nu skulle hun væk.
Pernille tog det pænt, hun lovede at hun nok skulle hjælpe far, hun kunne godt lave mad om
aftenen.
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Familien snakkede længe sammen den aften. Palle huskede ikke så meget dagen efter, for han
havde grædt det meste af tiden, det var svært for ham at forstå hvorfor mor skulle være væk.
Dagen omrandt, Kaj havde taget fri fra arbejde, og kørte Rita til Holstebro. Palle var i skole, det
havde været svært at få ham af sted om morgenen, og de havde måttet ringe til skolen og fortælle
dem om situationen. De skulle nok tage sig af Palle, lovede de.
En ny tid
Alt ændrede sig i hjemmet. Rita havde altid været omdrejningspunktet. Hende der sørgede for at alt
var ordentligt og rent, men så sandelig også hende som skabte den hyggelige, hjemlige stemning.
Det var Rita som gjorde lidt ekstra ud af det hele. Derfor var omvæltningen total.
Kaj kørte normalt lange ture for Centrum Vinduer, ture til Sjælland, og det var langt når man skulle
med færge over. Dette betød at han normalt var væk fra hjemmet to hverdags nætter om ugen, det
kunne ikke lade sig gøre nu. Kajs kollegaer var forstående og sørgede for at han fik alle de korte
ture. På den måde kunne Kaj være hjemme ved 17 tiden, indtil da var det Pernille som måtte tage
sig af hjemmet. Per var flyttet hjemmefra, og havde et værelse inde i Struer. Men han kom hjem
næsten hver dag, og hjalp Pernille med praktiske ting.
Pernille tog helt naturlig over. Hun var nu 16 år, efter endt efterskole ophold havde hun et år været
ung pige i huset, og nu havde hun et rengøringsjob på Struer Fjerkræslagteri.
Hun havde ikke noget i mod at gøre rent i hjemmet, og lave mad. Hun tog sig også af at vække
Palle om morgenen, smøre morgenbrød til ham, og så sende ham i skole før hun selv skulle af sted.
Kaj havde ikke kunne klare alle de praktiske ting, uden Pernilles hjælp. Det var en lettelse at hun
tog det hele så pænt, og uden videre ønskede at hjælpe til.
Palle savnede sin mor meget, men det hele var også lidt spændende. Pernille tog sig godt af ham, og
far var mere nærværende for dem nu han kom hjem hver aften.
Med kaj i lastbilen
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En dag mens Rita stadig var i Holstebro, kunne Kaj ikke undgå en lang Sjællandstur med lastbilen.
Der var vinduer som skulle leveres, og alle de andre lastbiler var ude og køre. Palle havde ofte
været med Kaj på ture i lastbilen, og nu besluttede Kaj sig for at tage Palle med, så måtte han have
fri et par dage fra skolen. Det kunne måske være godt for ham, for Kaj vidste godt at Palle savnede
sin mor voldsomt.
Palle blev da også fyr og flamme, da Kaj fortalte han skulle med. De skulle køre sent allerede
samme aften, og Palle måtte pakke en lille taske med nogle legesager og Anders And blade.
Palle synes lastbilen var noget af det sejeste, han gik meget op i lastbiler, for hans far var hans helt
store helt, og så var lastbiler selvfølgelig noget ganske særligt, når nu far kørte en. 11 årige Palle
vidste udmærket at fars lastbil var en Scania 111 med anhænger, alt sådan noget gik han meget op i.
Kabinen havde køjer bagi, der var kaffemaskine, og ikke mindst en walkie-talkie som
lastbilchauffører brugte til at snakke med hinanden.
Så Palle var lykkelig over udsigten til en lang tur med sin far.
Aftenen kom, og da maden var spist, var det tid til at komme af sted. Kaj og Palle sagde farvel til
Pernille. Hun kunne godt være alene hjemme, og så vist frem til det. Kaj og Palle forlod huset på
Rørsangervej, det var koldt og mørkt. De fulgte stien op til Bremdal Torv, der holdt Kajs lastbil
normalt om natten. Det var en hyggelig gåtur, stjernerne var fremme på himlen og Kaj stoppede op
og tog Palle i armen. ”Palle se op, kan du se de tre stjerner ved siden af hinanden?”, spurgte Kaj.
Palle kiggede op, og ganske rigtigt, der var tre stjerner som var tæt på hinanden. ”Det er Orions
bælte”, forklarede Kaj. ”Stjernen i midten, skal vi ikke aftale at det er vores stjerne, så kan vi se på
den og tænke på hinanden når vi ikke er sammen?” spurgte Kaj. Palle stirrede længe og
eftertænksomt op på de tre stjerner, det føltes virkelig som om de ejede den midterste nu. ”Det er
vores stjerne far”, sagde Palle. Kaj holdt sin søn ind til sig, og gav ham et kram. ”Den vil altid være
deroppe og passe på os, det er noget vi har sammen nu” sagde han.
Palle kunne dårligt begribe at de ejede en stjerne nu, og stjernen knyttede fra første færd et
fællesskab mellem dem, som fra den dag af udvidede sig bestandigt. Den midterste stjerne i Orions
Bælte, det er Kaj og Palles stjerne.
Vel oppe på Bremdal Torv gik de hen til lastbilen. Kaj låste førerdøren op, kravlede op og startede
straks den store lastbil. Den gav et brøl fra sig, og faldt så ned i tomgang mens den buldrede højt.
Kaj gik over på den anden side, og låste passagerdøren op. Håndtaget sad forholdsvist lavt, så Palle
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kunne lige nøjagtigt nå det og åbnede selv døren. Der var langt op i lastbilen, fire trin skulle
forceres mens man holdt fast i en lang bøjle. Palle var vant til det, og svang sig nemt op. I mens tog
Kaj en runde om lastbilen, og tjekkede at alt var okay. Så hoppede han ind i kabinen og smækkede
døren. Oliefyret havde varmet motor og kabine op i forvejen, så der var dejligt varmt derinde.
Kaj satte kaffe over med det samme. Så tændte han al lyset på lastbilen og nat blev næsten til dag
foran den. Palle indsnusede luften af grøn Wunderbaum og diesel, det var en fantastisk luft, det
lugtede af far syntes han. Kaj satte den store lastbil i gear, og langsomt kørte de ud fra Torvet. De
skulle køre til Nyborg og med vognmandsruten over til Korsør. Kaj kendte turen som sin egen
lomme, han kørte den normalt mindst en gang hver uge.
Kaj tændte for radioen, men satte et bånd i med det samme. Kaj holdt meget af dansk musik, og
under bordet i midten af kabinen var der et opbevaringsrum, hvor Kaj havde mindst fyrre bånd,
mest med dansk musik. Denne nat var det Bjørn & Okay som strømmede ud i kabinen. Da de var
kommet på den anden side af Holstebro, og dermed godt på vej, var kaffen færdig. Kaj tog sig en
kop, og fandt samtidig en sodavand frem til Palle. Nu skulle de rigtig hygge sig og slappe af.
Palle var altid dybt begejstret for hvor højt man sad i lastbilen, man kunne se så meget, og bilerne
virkede uendelig små foran. Nu begyndte Kaj at synge med på Bjørn & Okay, det gjorde han ofte,
og Palle kendte også alle teksterne efterhånden, og begyndte derfor at synge med. Syngende kom de
over Vejle, og forsatte mod Lillebæltsbroen. Nu slukkede Kaj radioen, og begyndte i stedet at
fortælle. Han fortalte Palle om sin barndom. Hvordan han som ganske ung dreng, blev sendt ud for
at tjene på landet. Så gik han en hel dag og samlede sten ind på markerne. Han begyndte også ret
hurtigt at køre traktorerne, det var noget helt fantastisk med traktorer, det var meget nyt endnu
dengang, og Kaj var en stolt dreng når han fik lov at køre.
Kaj havde før fortalt Palle om minder fra sin barndom, og Palle lyttede altid ivrigt. Hvor var det en
anden verden dengang. De var efterhånden kommet forbi Odense, og Kaj var begyndt at fortælle
om dengang han kørte Taxi i Helsingør. Han og Ritas bror Kurt var startet samtidig, for at tjene
nogle ekstra penge ved siden af deres normale arbejde. Kaj havde kørt i en flot sort Mercedes, og
kunne fortælle historier om hvordan det hele var dengang.
Det var meget almindeligt at Kaj fortalte om sit liv, når Palle var med i lastbilen. Det var eneste tid
de havde sammen, hvor de bare skulle sidde og være sammen uden ophør i længere tid. De nød
begge stunderne. Palles søskende var også tit med Kaj ude og køre, de skiftedes til at tage med, og
havde alle utrolig meget ud af det unikke samvær alene med Kaj.

43

Nu kørte de ind på færgelejet i Nyborg. Kaj sprang ud af lastbilen og gik ind for at ordne billetten.
Der holdt fem seks lastbiler bag dem og ventede, og inde på pladsen var syv ventebaner fyldt med
lastbiler, som alle skulle med færgen. Kaj kom tilbage, og satte straks lastbilen i gear, og kørte hen
til en af rækkerne og parkerede. Nu blev motoren slukket. Kaj og Palle tog deres toilettasker frem,
og sprang ud af lastbilen. Sammen vandrede de op til terminalen, hvor de børstede tænder og tissede
af. Tilbage i lastbilen blev den øverste køje slået ned. Palle skulle sove i den nederste. Der var
næsten en time til de skulle køre ombord på færgen, så de hoppede under dynerne. Kaj læste meget,
og havde altid en bog med sig. Palle havde også fået interesse for at læse, men indtil videre var det
mest Jumbo Bøger med Anders And. De tændte derfor de små læselamper ved hver deres køje. Der
gik ikke længe før Kaj slukkede sin, og kort efter hørte Palle Kaj snorke højt fra køjen ovenover.
Palle var også træt, men der var så hyggeligt her. Køjen var som en hule, der var trukket et forhæng
for, og Palle lå helt alene og tænkte hvor rart det var at være med far. Palle slukkede læselampen, lå
og tænkte lidt endnu en stund før øjnene endelig gled i. Kort efter registrerede Palle let, at det
buldrede på døren, og Kaj sprang ud af sin køje. Så kørte Kaj lastbilen ind i færgen, Palle var
halvvågen og så alle lysene fra vogndækket passere mens de kørte frem til lastbilen foran. Så
slukkede Kaj lastbilen igen, og sprang op i sin køje. Palle kunne høre den lave brummen fra færgens
motor, det var en beroligende lyd, og snart tog søvnen atter sit tag i ham.
Rita
I mens var Rita på den psykiatriske afdeling i Holstebro. Afdelingen lignede alle de andre på
sygehuset, men dørene var låst og besøgende havde kun adgang kort tid. Hun havde masser af tid til
at spekulere. Hun savnede hjemmet, og var bekymret for hvordan de klarede det uden hende. Hun
følte også et stik af anger over at svigte dem. Hendes plads var derhjemme, ikke her. Samtalerne
dagligt med psykologer, havde dog sin virkning. Rita slappede mere af nu, hun kom ud med alle de
ting hun ellers gik og gemte på.
Hende og Kaj var forskellige typer, hun havde meget mere behov for at snakke, og for at få berøring
og kærlighed. Kaj var den mere praktiske type som ikke sagde så meget. Det var ofte svært for Rita,
hun følte ikke at Kaj helt kunne forstå hende, hvad det var der skete med hende. Ja ofte vidste hun
det heller ikke selv, det var så svært at forholde sig til. Men hun vidste at hun havde samlet meget
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inde i sig, som havde fået hende til at bryde sammen. Det var den evige bekymring om Palles
helbred. Rita lagde mærke til selv de mindst forandring ved Palle, og var evigt angst for det hele.
Hun kunne ikke klare tanken om at Palle skulle dø, og slet ikke at han skulle blive syg og have det
dårligt. For hun havde set hvordan AIDS var. Hvordan det sønderrev ofrene og deres kære som blot
kunne se på uden at gøre noget. For nogle år siden var en lille bløderdreng død, han var den første
af børnene blandt bløderne, der var smittet, som døde. Det havde været frygteligt, Rita så det hele
for sig, hvordan Palle blev ramt at en uskyldig virus, og pludselig var AIDS over dem. Det var et
evigt ondt spøgelse, som Rita levede med hver time, hver eneste dag. Det gjorde hende angst, og
hun kunne ikke slappe af. Gjorde rent konstant for at minimere enhver smittefare i hjemmet.
Der var ingen som rigtig kunne forstå hvordan de havde det. AIDS var mere end nogensinde i
medierne, og blev beskrevet stort set dagligt som den frygtelige dræber den var. Hver enkelt historie
i medierne, hver enkel lille hentydning, hensatte Rita i større angst hver gang.
Pludselig var det bare krakeleret for hende, den dag i Helsingør, i trygt selskab hos gode venner.
Der havde hun endelig roen og overskuddet til at forstå sig selv. Gudskelov tænkte hun, hun måtte
være stærk, for Palles skyld. Det var hendes ansvar, hende som havde givet ham blødersygdommen,
og blødersygdommen som havde ført til HIV smitten. Rita følte sig skyldig.
Kaj havde sagt igen og igen, at hun ikke havde noget ansvar, at det ikke var noget de havde magt
over. Men inde i sig selv, vidste Rita det var hendes ansvar. Selvom alle sagde det modsatte
bebrejdede hun sig selv for det hele. Når hun var ude og handle, følte hun alle folk stirrede på
hende, ”se der er AIDS moderen” måtte de tænke. Nogle gange skete det at folk stoppede hende op
i supermarkedet, og sagde de tænkte på dem, Rita og hendes familie. I Struer var det stadig et stort
emne, den lille dreng som havde AIDS. Rita kunne mærke det hele, og følte skam og fortvivlelse
over situationen. Hendes krop havde efterhånden gjort oprør, hendes hænder rystede konstant og
hun havde mistet glæden ved det hele. Byrden var for stor.
Gudskelov alligevel, tænke hun. Kaj er så anderledes. Kaj er en stor klippe som ikke lader sig slå ud
af kurs. Det var i virkeligheden Kajs mentale styrke som holdt familien sammen. På overfladen var
det godt nok Rita som styrede det hele, men hun nærede ingen illusioner, uden Kaj havde de aldrig
klaret hverdagen. Kaj var den fødte optimist, og hans humor var hans måde at klare de svære ting i
livet. Rita var så anderledes, hun havde så meget frygt, og kunne slet ikke se det humoristiske i en
sort situation. Men hun kunne se Kajs indflydelse på Per, Pernille og Palle. De lænede sig op af
hans styrke, og det gav dem den ro som Rita ikke kunne give. Så med dyb kærlighed til Kaj, og
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stolthed over at han var hendes mand, kunne hun godt leve med at de ikke tænkte ens, for familien
havde brug for Kaj, og den styrke han besad.
Per og Pernille
Pernille var en livlig ung pige, lidt for livlig syntes Rita indimellem, men Kaj beroligede Rita og
sagde at Pernille nok skulle klare sig. For Pernille selv, var livligheden hendes måde at klare det
hele på. Hun så meget op til Kaj, hans overblik og humor. Pernille forsøgte at være som sin far, hun
følte hun kunne trække styrke fra ham, og bruge den selv.
Pernille havde det sværere med Rita. De var ikke rigtig på bølgelængde, og Pernille følte hun havde
manglet sin mor da hun var lille. Mor havde altid været sammen med Palle, og Pernille var utallige
gange blevet sendt til naboerne når Rita i hast skulle til Århus med Palle. Det gjorde at Rita og
Pernille ikke fik så meget tid sammen. Pernille savnede hendes mor, også nu hvor Rita var indlagt i
Holstebro. Men hun var så vant til at mor ikke var der, og nu nød hun at far havde vist hende så
meget tillid i hjemmet, og følte det havde bragt hende tættere sammen med den far som hun satte
over alt.
Pernilles forhold til Palle var tæt, meget tæt endda. Hun havde altid passet på Palle, forkælet ham og
leget med ham. Hun var ikke jaloux på ham, hun kunne nemt sætte sig ind alle de svære stunder han
havde, og hun delte dem med ham. Pernille havde det svært med Palles sygdom. Hun frygtede han
skulle dø, og der var ikke rigtig tid til hende midt i alle problemerne, så hun gik med det inde i sig
selv. Pernille vidste godt besked om at det tog på hende, men hun lavede et mentalt skjold foran sig,
hun følte hun også måtte lette Palles sidste tid. Ingen kunne sige hvor lang tid Palle havde, og det
var måske det sværeste for en 16 årig storesøster. Det var som om alt stod stand by, til at tackle
Palles sygdom og død, og at andre ting blev skubbet til side. Det var i orden tænkte hun, Palle havde
nok ikke lang tid, måske kun et år, det måtte de ofre og Pernille havde hele livet været vant til at
skulle forstå situationer, som hun egentlig var for lille til at håndtere. Men sådan var det.
Pernille havde to gode veninder i Britta og Jeanette, dem tilbragte hun meget tid sammen med, og i
deres selskab var problemerne væk, for en stund.
Pernille havde haft det svært i skolen. Problemerne på hjemmefronten havde gjort hende indelukket.
Hun havde snakket meget med storebror Per om det, han havde oplevet det samme da han var i
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hendes alder, og mor hver dag måtte køre til Århus med Palle. De havde et fællesskab Per og
Pernille, de forstod hinandens situation, og delte deres sorg over manglen på mors tilstedeværelse.
Så Per havde også haft det svært, og som Pernille havde lærere og omgivelser svært ved at forstå
det, de fejlede jo ikke noget. Selv forstod de det heller ikke rigtig, hvad der var sket siden det gik
som det gik. Der var ikke rigtig nogen som spurgte dem om det, og på den måde fik de det aldrig
rigtig bearbejdet.
Per der nu var 22 år, var flyttet hjemmefra. Han boede i et hus på Jyllandsgade, som han havde
købt. Der skulle laves meget på det, men måske før eller siden han ville komme i gang med det.
Han havde forsøgt at uddanne sig til bager, men sprang fra. Nu var han startet på HF på aftenskole,
mens han havde fået et arbejde som postbud.
Som Pernille hentede Per det meste af sin styrke hos Kaj. Ikke at Kaj havde haft så meget tid til
dem, men han var der på en anden stabil måde. Mor vidste de aldrig rigtig hvor var, da hun ofte var
væk med Palle, og mentalt var det svært at komme ind til hende. Hvor hun før havde været distræt
over alle problemerne med Palles blødersygdom, havde beskeden om HIV nærmest gjort hende helt
fraværende mentalt.
I den svære tid som familien nu gennemlevede, mens Rita var indlagt i Holstebro. Kom Per ofte
hjem. Normalt var han hjemme en tur næsten hver dag, men i denne tid var det længere tid end
normalt.
Problemerne i familien, med Palle sygdomme, havde således ramt alle familiens medlemmer på
hver sin måde. Der var ingen som gik fri af eftervirkningerne, men det var meget forskelligt
hvordan situationen blev opfattet.
Det lange forløb
Rita kommer hjem fra hospitalet, en uge senere en beregnet. Det gik fint de første par uger hjemme,
men gradvist kom angsten tilbage til hende. Hun havde psykologsamtaler hver uge, men efter en
måned stod det klart at hun måtte indlægges igen. Hun var kommet på noget nervemedicin, men
alligevel havde hun ikke kontrol over det, hendes hænder rystede og hun følte sig meget skidt.
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Der kom flere perioder med ophold på den psykiatriske afdeling, Rita havde det dårligt med at være
væk hjemmefra, at svigte sin familie. Men lægerne mente hun havde brug for behandlingen.
Efter at have været hjemme et stykke tid igen, blev det besluttet at hun skulle til behandlingscentret
Vejle Fjord Sanatoriet, her skulle hun i første omgang opholde sig en måned. De ville tilpasse
hendes medicin bedre, og ved intensiv behandling hos psykologer, mente lægerne at hun kunne få
det meget bedre.
Hele familien var med da Rita skulle derned. Palle var nu 12 år, og forstod udmærket hvor længe
mor skulle være der, men han fortrængte det, og nød i stedet turen med familien. Kaj havde
tilskyndet Palle til at interessere sig for historie, ved at de besøgte utallige museer, kirker og slotte
på de mange campingture. Vejle Fjord Sanatoriet var lige noget for Palle, en smuk gammel
bygning, herskabeligt indrettet, der var flygel og fra havestuen kunne man se ned gennem parken
mod fjorden. Familien havde en god aften sammen, og det blev hen ad ni før de kyssede mor farvel
og kørte hjem. Nu var de ved at være vant til at leve uden mor derhjemme. Det var svært, men det
havde stået på et år efterhånden, og kunne det hjælpe mor så var det rigtigt.
Begyndende forståelse
Palle havde haft det uendeligt svært med det hver gang Rita atter skulle indlægges. Samtidig
begyndte det stille og roligt at gå op for Palle, hvad HIV var for noget. Han havde mareridt næsten
hver nat, men kunne ikke fortælle forældrene hvad han drømte, Palle vidste det ikke rigtig selv, det
var ovre når han vågnede. Palle sov i Rita og Kajs soveværelse nu, på en madras på gulvet. Og når
Rita var indlagt sov han i hendes seng. Han var tryg hos mor og far, eller hos far alene, alt efter om
mor nu var hjemme.
Kaj og Rita diskuterede hvad de skulle. De snakkede med Søren Brask om det, og han fortalte dem
at bløderforeningen havde ansat en dygtig psykolog, som kunne komme over og snakke med Palle
engang imellem. Psykologen ville også starte en gruppe for bløderbørnene som var blevet smittet
med HIV.
Palles forældre syntes det lød rigtig godt, og det blev aftalt at psykologen Paul Gandil, skulle
komme over til Struer, og snakke med Palle inden længe.
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For Palle var det en svær tid. Afsavnet når mor var væk, kombineret med den begyndende forståelse
for hvad det var han fejlede. Palle kunne læse rigtig godt nu, og fulgte interesseret med i TV Avisen
hver aften. Kaj og Rita havde forsøgt at få Palle til at lade være med at se TV Avisen, men Palle
insisterede. Næsten hver aften var der noget om AIDS i TV Avisen, og Palle spekulerede meget
over det. Oftest viste TV billeder af meget syge AIDS patienter, billederne satte sig på Palles
nethinde.
Det gik op for Palle at HIV var dødeligt, og et eller andet sted i hans underbevidsthed blev det
lagret, at han skulle dø. Det var brudstykker Palle forstod, eller ville forstå. Nu var det tid til at give
Palle et ordentligt billede af hvad det her egentlig var.
Samtidig var Palles lyst til at gå i skole fuldstændig forsvundet. Ja det var sket over de sidste par år.
Problemerne med hørelsen var en stor del af årsagen, han følte sig isoleret, og havde svært ved at
følge med i undervisningen. Samtidig følte han at klassekammeraterne havde trukket sig tilbage fra
ham, i hvert fald nogle af dem. Der var stadig en håndfuld som han havde det godt med. Men det
var en pine hver morgen at skulle af sted, ofte forsøgte han at lyve sig syg, for at kunne blive
hjemme. Det skete ofte han fik lov at blive hjemme, men Rita kunne for det meste gennemskue
ham.
En dag som 12 årig
En dag gik ved at Palle blev vækket tidligt af Rita, når hun var hjemme denne tid, ellers var det
Pernille. Morgenmaden blev spist mens der var børneradio. Så gik Palle ned til Torben, og sammen
fulgtes de op til Bremdal Torv hvor bussen kørte fra. Når bussen ankom til Humlum Skole
myldrede alle børnene op mod indgangen, ofte var der en vældig ballade, pjatterier og grovkornet
mobning, alle børnene imellem. Så fandt de deres klasselokale og legede med klassekammeraterne
til klokken lød, og læreren kom ind i lokalet. Så satte alle sig pænt ned, nogle gange måtte læreren
dog råbe at de skulle sætte sig, for drenge hører ikke så godt når de leger vildt og slås i en bunke på
gulvet.
Timerne henslæbede sig, Palle forsøgte at høre efter, men det krævede enorm koncentration. Palle
var nødt til at mundaflæse, og det tog en masse energi at koncentrere sig om det, samtidig med at
lære hvad der blev undervist i. Palle gav ofte helt op, og tabte interessen for undervisningen, der var
ikke energi til det. HIV tærede allerede på hans krop, og træthed var et af symptomerne som Palle
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led meget af. Immunforsvaret var heller ikke så godt mere, så hver gang en af de andre blev
forkølet, så blev Palle det også på stedet. Alt dette gjorde at det var en kamp at få lært noget, og det
var meget op til lærerne at kunne fange Palles interesse. I nogle fag lykkedes det bare ikke, som for
eksempel i regning, hvor Palles lærer Jesper hurtigt blev vred når Palle ville have gentaget noget.
Palle måtte konstant høre på at han kunne høre det som han ville høre. Derfor gav undervisningen
mange nederlag af sig, og Palles stund kom når der endelig var frikvarter. Der legede Palle ofte med
André og Per, de tog sig en ordentlig brydekamp på gulvet. Palle var ukuelig, de kunne være fem
om ham uden at kunne holde ham. Det var måske paradoksalt at Palle som bløder, selv søgte disse
lege, men det var hans fristed. Vel fik han mange blødninger, men det betød utrolig meget at få lov
at være vild, få lov at være dreng.
Når skoledagen endelig var ovre, gik Palle den korte vej fra busholdepladsen på Bremdal Torv, og
ned til fritidshjemmet Fuglereden. Der havde Palle været siden han startede i børnehaveklassen, og
Palle kunne godt lide at være der. Der var mange at lege med, og Palle legede oftest med yngre børn
end ham selv, på den måde styrede Palle legene, og fik noget selvtillid over at være set op til.
Senere på dagen dyrkede Palle idræt, om mandagen var han til skydning, hvor han skød både luft og
salonriffel. Det kunne Palle godt lide, han havde evnen til at lukke alt andet ude, og koncentrere sig
om at ramme rigtigt. Om tirsdagen gik Palle til sejlsport, hvor han sejlede i en såkaldt mini 12
meter, en en-mandsbåd. Palle elskede vandet, og jo mere vind der var jo mere fantastisk var det at
sejle, og jo mere træt og gennemblødt var man når man kom i land igen.
Om onsdagen spillede Palle baritone i det lokale DUI orkester. Palle var startet som 10 årig, og to år
efter var han rimelig god til at spille på den. Det var i sig selv ganske overraskende at han kunne,
for det var mildest talt ikke normalt for hørehæmmede, at spille i et hornorkester. Men Palle havde
gehør, og havde siden han var 8 år gået til undervisning på el-orgel, og nogle år før det havde han
fået undervisning i blokfløjte, det hjalp nok en hel del, for det gik overraskende let for Palle at lære
at spille et blæseinstrument. Men at spille det i et stort orkester krævede træning, Palle kunne jo
ikke høre sig selv, han måtte føle hvad han spillede, og resten af orkestrets musik flød mere eller
mindre sammen i høreapparaterne. Det var ren gehør der gjorde at det overhovedet lod sig gøre. Det
var såmænd Palle selv, der havde bedt om at få lov at spille i DUI, og Rita havde været lidt
modstræbende da hun tog Palle med sig den første gang, og havde regnet med at det ikke kom til at
gå. Men det gik, og fint endda.
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Palle var meget aktiv i sin fritid, og det var også den tid han nød over alt. Skolen var en plage han
skulle igennem hver dag, fordi det var svært for ham at høre i timerne.
Palle dyrkede meget idræt, det var godt for hans krop. Han svømmede meget, også til stævner, det
var særligt godt da svømning styrker musklerne om leddene, og derved minimerer risikoen for de
farlige ledblødninger som kan invalidere blødere.
Paul Gandil og bløderbørnene.
Palle havde nu været smittet med HIV i fire år. Og det var allerede mere end lægerne havde troet
muligt. Bløderne viste sig generelt at være mere modstandsdygtige overfor sygdommen, end dem
som blev smittet seksuelt eller ved kanyler. Årsagen har sikkert været, at blødere i forvejen var vant
til at færdes på hospitaler. De havde i forvejen et liv der var stærkt besværliggjort af en sygdom, og
var vant til at leve med en sygdom, og samtidig have et liv ved siden af.
Når bøsserne eller stofmisbrugerne blev smittet, følte de at deres liv var forbi, nu og her. Den
modløshed er farlig når man skal håndtere HIV. Når først hjernen siger man skal dø, og man
forbereder sig på det, så dør man unægtelig af det før eller siden.
Bløderne derimod, de var vant til at kæmpe. Kæmpe for at få en hverdag til at hænge sammen,
blødningerne kunne komme når som helst, og deres virkning var øjeblikkelig invaliderende, indtil
medicinen havde virket og blødningen var væk. Det gjorde det nok nemmere, hvis man kan sige
sådan, for nogen, at håndtere HIV. Det var selvfølgelig stadig en frygtelig sygdom, og bløderne led
ikke mindre under frygten for den, de var måske bare bedre til at håndtere en hverdag med sygdom.
Som Palle var der andre bløderbørn, som var blevet smittet. Dem skulle Palle snart møde.
Inden da, kom psykologen fra Danmark Bløderforening, Paul Gandil, på besøg i hjemmet på
Rørsangervej. Kaj havde fortalt Palle om at Paul ville komme, og at Palle skulle snakke om
sygdommen sammen med ham.
Det var uvirkeligt for Palle, den her sygdom, nu havde han levet med den i fire år vidste han, men
hvad det egentlig var for noget, udover de frygtelige billeder i fjernsynet, det vidste Palle ikke
rigtigt.
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Fra første færd vandt Paul Gandil Palles tillid. Palle kunne rigtig godt lide Paul, han var sådan et
roligt menneske, som tog sig god tid til det hele. Samtalen startede med at Paul forklarede Palle det
mest elementære ved HIV. Måde som virus angriber de hvide blodlegemer på, og hvordan man
måler kroppens immunforsvar via CD4 cellerne. Det hele var meget teknisk, og Paul fandt papir
frem og tegnede cellerne, og hvordan HIV delte sig og angreb raske celler. Palle havde mange
spørgsmål, og Paul havde svar på dem alle. Alt det med frygten for at dele glas og bestik, var noget
hysteriet skabte de første år, da man ikke rigtig vidste noget om sygdommen. Den kunne kun smitte
ved seksuel kontakt eller hvis man gned to åbne sår mod hinanden. Paul beroligede Palle med, at
han kunne kysse alle de piger han ville. Det lo de meget af. Det var dog et ømt punkt for Palle,
hvilket han også fortalte Paul denne dag. De sad alene i den store stue på Rørsangervej, mens Palle
fortalte om at han havde forsøgt, der var en pige i klassen som han altid godt havde kunnet lide, og
Palle havde flere gange i årenes løb, smuglet breve ned i hendes taske. De kom dog altid tilbage,
overstreget og afvisende. Nu var Palle så i tvivl om hvorvidt han kunne byde en pige sådan noget,
nu vidste han jo mere hvad HIV indebar, og at hans liv ville blive kort. Der var da et par andre piger
Palle syntes godt om, men modet havde forladt ham, både på grund af afvisningen tidligere, men
mest fordi han var usikker på sin egen status og situation. Var der overhovedet nogen som ville
have en blødersyg, hørehæmmet og hiv smittet dreng. Var han overhovedet attraktiv for nogen som
helst. Palle var på kanten af teenagealderen, og ønskede bare som de andre at forelske sig, prøve
hele verden omkring sig, pjatte og have det sjovt. Men uvisheden nagede.
Paul mente Palle skulle leve livet, blot fordi Palle havde HIV, var det jo ikke hundrede procent
sikkert at han ville dø af det. Palle vidste godt at det var løgn, men også at det var velment. Palle
skulle dø af det, man døde altid af AIDS før eller siden, og Palle havde allerede fået mange år siden
han blev smittet.
For Palle var dette møde med Paul, og de mange efterfølgende hvor Paul kom til hjemmet på
Rørsangervej, utrolig vigtige. Palle fik en forståelse for hvad han fejlede, det var trods alt en god
ting, for uvished kan være meget værre. Så møderne var positive, og Paul var bestemt årsagen til at
Palle fik et nogenlunde forhold til sin status som HIV smittet. Men det kunne ikke ændre på, at
Palle nu var i den alder, hvor det at skulle dø, ændrede rigtig meget. Palle havde det skidt med det,
og hans mareridts om natten forsatte.
Gruppen af hiv smittede bløderbørn
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Så kom dagen hvor gruppen af de hiv smittede bløderbørn, skulle mødes for første gang. Palle
skulle flyve til København, helt alene. Det var enormt spændende. Rita kørte Palle af sted til
lufthavnen i Karup, det blæste en hel del, og hun var betænkelig ved om flyet nu kunne lette.
Da de ankom til terminalen stod det også klart at afgangen var flyttet en time frem, mens man
afventede om vinden aftog. I terminalen mødte de Flemming, en af Palles venner fra DUI orkestret,
han skulle også flyve til København, og de tre satte sig sammen og snakkede mens tiden gik. Der
gik to timer, før det endelig blev tid til at gå om bord. Palle fulgtes med Flemming, og de satte sig
sammen i flyet. Da flyet satte i gang, og de rullede hurtigere og hurtigere ud af startbanen, jokede
Flemming med at hans gamle knallert kunne følge med her, den grinede de en del af.
Under flyveturen spurgte Palle til DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Palle syntes
politik var spændende, og havde hørt at Flemming var formand for den lokale afdeling. De blev
enige om at Palle skulle med til et møde inden længe, det var spændende.
Flyet landede i Kastrup, og Paul Gandil stod i lufthavnen og ventede. Palle sagde farvel til
Flemming, og så kørte han og Paul ind til Rigshospitalet, hvor mødet skulle være.
Palle kendte bløderbørnene, foreningen afholdt hver sommer en to ugers sommerlejr, og der havde
de hvert år mødt hinanden. Men han vidste ikke hvem der var smittet. Det var lutter velkendte
ansigter som var til stede. Børn på Palles alder, en enkelt lidt ældre. Sygeplejersken Lise Colstrup,
stod for hæmofilicentret på Rigshospitalet, og det var hende sammen med Paul som arrangerede
disse møder.
Den dag så de først en film rettet mod unge, om at huske at beskytte sig med kondom. Der var en
masse udtalelser i filmen om AIDS, de unge der blev interviewet kom med nogle drabelige
fordomme, og eksperter fortalte så hvordan det rettelig hang sammen. Efter filmen diskuterede de
hvad der var for overdrevet, og da isen ligesom var brudt begyndte de at snakke om hvordan de
hver i sær havde det med det. Palle syntes det var meget underligt at høre om andre, der havde det
ligesom ham. Det var en lettelse at kunne sidde her, og blive forstået. De andre havde de samme
problemer. De snakkede også om hvorvidt de havde været indlagt endnu, nogle af dem havde. Palle
havde selv problemer, der var sår over hele kroppen som kløede, og han havde hele tiden svamp i
munden. Det værste var dog konstant at være forkølet, og at kammeraternes sygdomme gik lige på
uden videre. Det var stort set det samme de andre børn havde oplevet.
Dette møde blev starten på en gruppe, som holdt sammen i alle årene som kom, selvom døden tog
flere af dem.
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Seminar
Danmark Bløderforening begyndte også at lave seminarer, for de hiv smittede og deres familier.
Børnegruppen som nu mødtes fast i København med jævne mellemrum, dannede således også basis
for seminarer. Der fik forældrene mødt hinanden.
Det var en februar dag i 1988, da Kaj, Rita, Pernille og Palle kørte af sted til Pindstrup på
Djursland. Alle var spændte. Det var det første seminar familien skulle deltage i, og de vidste ikke
rigtig hvad de skulle forvente.
Vel ankommet fandt de deres værelser, og Palle og Pernille ville ud og se stedet lidt an.
Det var et stort kursuscenter, der var svømmehal og det hele. På turen rundt for at se det hele, mødte
de nogle af de andre børn, som Palle kendte fra møderne i København.
I mellemtiden havde Rita og Kaj fundet opholdsstuen, og hilste på de ansatte fra bløderforeningen.
Det var Paul Gandil som stod for arrangementet, og de fik lige en snak med ham om, hvordan det
var gået med møderne i København. Derefter kom de andre forældre stille og roligt dryssende ind i
lokalet. Snakken gik godt, for alle var det en lettelse at møde andre i samme situation.
Efter en tid gik de alle til aftensmad, og da den var overstået mødtes man i mødelokalet. Det første
der skulle ske, var en rundtur hvor alle fortalte hvem de var, hvor de kom fra, og hvad de lavede til
dagligt. Det var en af forældrene fra hver familie som fortalte, og rundturen tog lang tid.
Derefter gik man tilbage til opholdsstuen, og den mere frie snak begyndte.
Det var tydeligt at alle forældrene havde frygten til fælles. Frygten som var startet da snakken om
AIDS begyndte, og alle forsøgte at få varmebehandlet medicin. Og nu frygten for fremtiden, hvor
længe ville de have sammen med deres børn. Der var meget at snakke om, hvordan man håndterede
situationen med kammerater, skole og omgivelser. Langt de fleste havde ikke fortalt noget til
nogen. Få af forældrene havde informeret de allernærmeste. Men fælles for alle var at det, selv fire
år efter børnene var blevet smittet, frygtede man reaktionen for omgivelserne. Det kunne godt være
at medierne var begyndte at nedtone hysteriet lidt, men havde ikke haft den store effekt endnu, og
AIDS var stadig noget der spredte skræk og rædsel.
Mens forældrene snakkede alvorligt, så var børnene hoppet i svømmehallen. Nogle af de ansatte
havde arrangeret en boldkamp i svømmebassinet, og bløderbørnene gik som altid totalt amok og
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hylede af fryd, mens de nærmest hoppede ovenpå hinanden for at få bolden. Der var liv og glade
dage.
Der var generelt en rigtig god stemningen på seminaret, vel blev der grædt nogle tårer undervejs, og
bitre emner blev diskuteret, men fælles for alle så nød man samværet med folk i samme situation,
folk som vidste hvordan man havde det. Da Familien Ravn kørte hjem, var det for børnene fyldt
med gode oplevelser, mens de voksne følte sig befriet for nogle af de tanker som havde naget dem,
de voksne lærte af hinandens situation, og udvekslede erfaringer. Det var godt for Rita og Kaj, og i
årene der kom deltog familien i mange lignende seminarer, og der blev ringet jævnligt mellem
forældrene.
Samværet havde dog også gjort Palle mere bevist om sin skæbne. Nu vidste han besked med det
hele, og en svær tid startede, hvor Palle for alvor skulle leve med den viden.
Den alternative behandling
Tiden gik, på kalenderen stod der 1990 og Palle blev fjorten år. Alene at Palle nu havde levet med
HIV i seks år, var et mirakel.
Palle havde det efter omstændighederne godt. Der havde ikke været noget faretruende. Men Palle
havde nu flere bivirkninger af sygdommen. Sår over hele kroppen som han kløede til blods, svamp i
munden og så var han kronisk forkølet. Immunforsvaret var meget dårligt og Palle havde tit
influenza. Det dårlige immunforsvar gjorde at han ikke rigtig kunne komme af med disse
infektioner.
Men der var liv, og dermed håb. Familien havde efterhånden lært at leve forholdsvist normalt med
situationen.
Kaj ville gøre alt for at hans søn skulle overleve. Derfor havde han besluttet sig for at prøve
alternative behandlingsformer.
Det første Kaj og søn kørte af sted til, var en mand oppe i Thisted, som via radiobølger skulle kunne
give en person mere energi. Det lød som hokus pokus, men Kaj ville hellere prøve en ting for meget
end en ting for lidt, og Palles kurver blev aflæst og han blev koblet på denne ret specielle
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behandling. Palle syntes det var noget sært, men fulgte med uden at stille spørgsmålstegn, for far
ville ham det godt.
En dag fandt Kaj dog frem til en såkaldt klog kone. Kaj og Palle kørte derned sammen. Damen
fortalte meget om hvordan kroppen fungerede, hvilke ting den havde brug for. Og så skrev hun en
lang seddel op med forskelligt naturmedicin som Palle skulle starte på.
Det hele kunne købes i den lokale Matas, og Kaj kom hjem med en kæmpe pose fyldt med alt
muligt. Der var dråber som skulle hældes i vand, og piller i massevis. Palle havde en hel håndfuld
piller der skulle spises hver dag.
Om det hjalp var jo svært at sige, men tiden gik og Palles tilstand blev ikke dårligere, og det var jo i
sig selv en sejr.
Festerne
Palle blev konfirmeret den 13. maj 1990. Familie og venner kom fra nær og fjern, for at fejre dagen.
I et år havde Palle gået til konfirmationsforberedelse, og havde nydt timerne. Ikke fordi han troede
særlig meget på Gud - det kunne han ikke rigtig finde ud af om han gjorde - men fordi timerne altid
var hyggelige. Palle syntes godt om præsten Gunnar Andreasen, og så kunne Palle godt lide alle de
gamle salmer, de var smukke synes han. Det blev næsten en slags fritime for Palle, det var ikke alle
eleverne som nød disse timer, men for Palle gav de ro. Derfor var han da heller ikke i tvivl om at
han skulle konfirmeres, han gik meget op i planlægningen af den store dag. Tænk engang at en fest
blev holdt alene for ham, tænkte han.
Dagen oprandt og Palle var stolt da han kom ud af kirken og blev lykønsket, selve festen blev
uforglemmelig, Kaj holdt tale, og derefter holdt Palle en tale hvor han takkede for at have verdens
bedste forældre. Alene det at Palle skulle nå denne dag, det var der ikke mange som havde troet.
Palle selv brugte ikke tid på at tænke over dette, de var for længst begyndt blot at tage en dag ad
gangen.
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Den 10. juni 1990 var der fest igen. Kaj og Rita fejrede deres sølvbryllup. Det startede med den
traditionelle morgensang, to fra DUI orkestret var mødt op og Palle greb selv sit instrument,
sammen spillede de til morgensangen. Rita strålede som en sol da hun og Kaj tog imod gæsterne,
hun havde glædet sig sådan til denne dag. Allerede dagen før var familien fra Sjælland ankommet,
og der var liv og glade dage i hjemmet på Rørsangervej. Selve sølvbryllupsdagen forløb i samme
gode stemning, glemt var alt det de kæmpede med til dagligt, nu skulle de bare have det godt i
vennernes selskab. Festen blev holdt i et lejet lokale inde i Struer. Per, Pernille og Palle havde
sammen med Kajs søskende pyntet æresport, den var blevet smuk. Ved festen blev der sunget
utallige sange fra gæsterne, og der blev holdt taler, Rita græd af glæde under dem, og så sluttede det
hele af med at Kaj og Rita dansede brudevals med gæsterne samlet i ring om dem. Rita fløj af sted
som på vinger, det var så dejligt, og hun strålede som en sol. Kaj kiggede betaget på hende, hvor var
hun smuk når hun smilede og grinede, sammen dansede de rundt og rundt, og nød de sjove
kommentarer fra gæsterne. Kredsen om dem blev stadigt mindre, til sidst stod de tæt sammen, Kaj
lagde armene om Rita og kyssede hende. Der gik et sus gennem gæsterne, og der blev fældet tårer i
det skjulte, hvor havde de dog fortjent denne aften!
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Politik
Det var også i den tid at Palle meldte sig ind i DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Hvor
vennen Flemming var formand. Palle deltog i de første møder, Flemming kom og hentede ham i sin
bil, og sammen kørte de så af sted. Det var en spæd start, til noget som med tiden ville komme til at
fylde næsten alt i Palles liv.
Ny skole ved 8 årgang.
Da sommeren 1990 var ovre, startede Palle i 8 klasse på Struer Østre Skole. Humlum skole havde
kun klassetrin op til og med 7 klasse.
Det var en omvæltning for alle eleverne, pludselig blev de gamle klasser delt op, nogle tog på
efterskole og andre til Struer Østre Skole hvor klasserne blev mikset, og alle skulle lære helt nye
kammerater at kende.
Det var en svær tid for Palle. Alle i Humlum Skole vidste jo han var smittet med HIV, men nu
skulle han starte i en langt større skole, hvor de fleste på forhånd ikke ville vide besked. Eller gjorde
de? For mange i Struer huskede jo stadig alt for godt historien om den 10 årige bløder som ”havde
AIDS”. Og dem som kom fra Humlum skole ville før eller siden fortælle nogen om det, og så kunne
rygterne løbe løbsk.
Efter samtaler med Paul Gandil, besluttede Palle selv, at eleverne i den nye klasse skulle have
besked. Det var en stor beslutning, som ikke var let at træffe, men frygten for snakken i krogene
nagede Palle.
Det blev derfor besluttet at Paul Gandil skulle være den som forklarede eleverne om det. Der blev
sat et par timer af i skemaet til det, og lærerne som skulle have Palle i deres timer var også med.
Palle sagde ikke noget under det, han følte sig meget lille. Men Paul Gandil havde styr på sådan en
situation, fik forklaret eleverne om hvad HIV var, og at det ikke kunne smitte på andre måder end
seksuel kontakt og blod.
Efterfølgende sagde lærerne til Paul, at de aldrig havde set eleverne så opmærksomme i så lang tid
før. Umiddelbart efter det, kom nogle af eleverne også hen til Palle og gav deres sympati til kende.
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Det var umiddelbart en lettelse for Palle, at det ikke var hemmeligt. Der var ingen der kunne sige
om han ville overleve længe nok til at færdiggøre tiden på Struer Østre Skole, og der kunne opstå en
situation hvor han pludselig blev syg. Det ville have været umuligt at forklare, og rygterne ville
have floreret. Så på den måde fik Palle ro.
Ulempen blev at Palle isolerede sig. Han holdt sig fra fællesskabet, og følte sig ikke rigtig
velkommen.
Det var en svær alder. Som 14 årig begynder man at skabe sin identitet, finde ud af hvad man vil
med livet. Palle undgik sådanne tanker, han ville gerne være arkitekt, men vidste at det var ret
usandsynligt at det nogensinde ville blive aktuelt.
Noget andet, som fylder meget i teenageres liv, er kærligheden. Palle var ligeså interesseret i
pigerne som de andre drenge på hans alder. Men det var næsten et tabu, han havde jo en sygdom
som direkte havde noget med dette at gøre. Kys og sex, det snakkede de alle om, grinede og jokede,
for Palle var det bittert. Der var mange modstridende følelser på spil, han længtes efter en pige at
være sammen med, som de andre drenge. Længtes mod at opleve forelskelse. Men samtidig nagede
samvittigheden. Han vidste jo at han nok skulle dø, kunne man byde en uskyldig pige sådan en
oplevelse? Nej tænkte Palle.
Det skete kun en gang i løbet af årene på skolen, at Palle spurgte en pige om de skulle være
kærester. Han syntes der var tegn på hun kunne lide ham, og de andre elever drillede hende med at
hun ville være kæreste med Palle. Så Palle skrabede alt det mod sammen han ejede, og spurgte
hende. Det var et nej tak, og Palle spekulerede over om de andres drillerier var af ondskab, fordi der
jo ikke var nogen som ville være kæreste med en der havde ”AIDS”. Det var et hårdt slag, og alt
med piger blev glemt. Palle levede med savnet.
Palle fik ingen nye venner på Struer Østre Skole. Hvert frikvarter blev tilbragt i skolens bibliotek,
sammen med Henrik som Palle havde gået i klasse med på Humlum skole. De snakkede fodbold for
det meste. Henrik var heller ikke nogen social type, men han og Palle nød i stilhed hinandens
selskab.
Fagligt fik Palle en opblomstring på den nye skole. Her mødte han aldrig ”Du kan høre det du vil
høre”. Selvom dette havde bragt ham håbløst bagud i særligt matematik og engelsk, så fik Palle på
kort tid indhentet det. Der var dog stadig ikke energi til at lave lektier, sygdommen drænede Palles
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energi, og det gav problemer når opgaver skulle afleveres. Men Palle lærte mere i tre år på Struer
Østre Skole end det havde været tilfældet gennem 7 klassetrin i Humlum.
Kræft
Familien kæmpede forsat hver dag, for at få det hele til at hænge sammen. Rita var ikke længere
indlagt, men fik behandling ugentligt hos en psykolog. Hun havde det ikke bedre, men havde
opgivet det. Hun fik nogle piller som dæmpede angsten lidt. Men hun havde på fornemmelsen at det
hele måske skyldtes noget andet. Hendes krop føltes underligt, hun hev efter vejret og var utilpas.
Kaj var ved at være træt af lægerne, de havde i lang tid sagt til Rita at der ikke var noget galt, at hun
bare skulle lære at styre sin angst. Der var ingen der tog det alvorligt, at hun mente der var noget
andet som ikke var som det skulle være. Det havde stået på i et års tid nu, og Kaj fik nok.
Kaj tog med Rita næste gang hun var ved lægen, og krævede at lægen undersøgte Rita grundigt. Det
gjorde lægen, men fandt ingen grund til at tro der var noget galt. Kaj og Rita havde dog snakket
længe om det, og Kaj var urokkelig, Rita skulle undersøges ordentligt denne gang. Lægen lod sig
overtale, og henviste Rita til scanning, for at se om alt var i orden.
Rita gik i frygt frem til dagen hun skulle scannes. Rita havde været vant til at ulykke raslede ned
over hendes familie, lige fra de første spæde år i barndommen. Derfor forventede Rita næsten at der
var noget helt galt. Da dagen så endelig oprandt, og Kaj kørte med hende til Holstebro, hvor hun
skulle scannes, da følte hun det som om verden skulle gå under.
Rita havde en stærk intuition, der gik en uges tid før lægen ringede, og sagde hun skulle komme ind
til ham for at få svar på scanningen. Lægen bad hende tage Kaj med.
Alarmklokkerne ringede med fuld styrke i Ritas hoved, hvorfor skulle hun have Kaj med, det kunne
kun være fordi der var noget galt.
Kaj tog fri den næste dag, og de kørte sammen ind til lægen. Da de kom ind i lægens kontor, satte
de sig på stolene ved skrivebordet, mens lægen trak en konvolut op. Han kiggede alvorligt på dem,
og sagde at det desværre var dårlige nyheder. Ritas hånd fandt Kajs, hun knugede hånden hårdt. Kaj
kunne mærke hvordan Rita rystede, og kiggede bekymret over på hende. Rita sad let foroverbøjet,
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og stirrede på gulvet, hun kunne ikke møde lægens blik, og da slet ikke Kajs. Frygten for hvad
lægen ville sige var overdøvende, alle sanser skreg at det var slemt, meget slemt.
Kaj kiggede lægen i øjnene, og bad ham forklare hvad det var for dårlige nyheder. Kaj kunne se
lægen ikke var glad for det.
Lægen kiggede ned i papirerne fra konvolutten, og hev et slags foto frem, og lagde det foran Kaj.
”De fandt desværre en plet på Ritas ene lunge”, begyndte lægen. ”Det er kræft, og ud fra
blodprøverne ved vi at det er ondartet”.
Alt drejede rundt for Rita, Kaj mærkede hendes hånd blive slap i sin, han rejse sig fra stolen og satte
sig på knæ foran hende og holdt om hende. Rita græd. ”Jamen hvad med Palle, han skal jo dø, jeg
skal jo passe ham” hulkede hun.
Lægen ventede til Rita var faldet lidt ned, og forsatte så. ”Du skal opereres hurtigst muligt, måske er
det muligt at fjerne det helt” sagde han.
Kaj og Rita ville få besked fra sygehuset om hvornår hun skulle opereres. Der var ikke andet at gøre
nu, end at tage hjem og vente.
Rolige Kaj, klippen som ikke kunne rokkes. Da han var alene ude i haven om aftenen kom tårerne.
De havde kæmpet sammen, og han syntes det trods alt gik nogenlunde. Nu skulle de have en ny
kamp. Kaj ville ikke give op, Rita skulle nok klare den, nu måtte de få overstået operationen, og så
ville tiden vise hvor de stod.
For Rita var situationen en helt anden. Hendes angst var kommet til live, ganske definerbart.
Angsten var blevet til håndgribelig frygt. Hun var bange for at dø. Hun kunne ikke dø fra Palle, som
havde så meget brug for hende. Men inde i sig selv var Rita allerede nu, tæt på at give helt op. Hun
følte hun kæmpede mod kræfter som ikke kunne besejres. Der havde altid været problemer i hendes
liv. Da hun mødte Kaj havde det været et vendepunkt i hendes liv, fra da af troede hun på det gode.
Det gik godt i mange år, men da de fandt ud af at Palle havde blødersygdommen, var alle
spøgelserne vendt tilbage, og nu, hende selv syg af kræft. Hun kunne ikke se hvordan hun skulle
kunne klare mere.
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Der gik tre uger før Rita blev opereret, det var efteråret 1990. Familien var samlet på hospitalet da
Rita blev kørt ind til operationen. Kaj tog børnene med ud og spise mens operationen stod på. Kaj,
Per, Pernille og Palle, de snakkede kun om Rita mens de spiste. Kaj beroligede dem, når pletterne
blev fjernet skulle Rita nok blive rask.
Operationen gik godt sagde lægerne. De havde så vidt de kunne se, fjernet det hele. Men de kunne
ikke love noget, Rita skulle til jævnlige undersøgelser for at holde øje med om der kom mere.

Skjulestedet
For Palle var Ritas sygdom et chok, det virkede som en dårlig film syntes han, det kunne ikke være
rigtigt. Mor havde talt alvorligt om at hun kunne dø af det, og Palle havde grædt utrøsteligt. Rita og
Palle havde et ganske særligt forhold, skabt af de utallige timer sammen på turen frem og tilbage
mellem sygehuse og hjemmet. Palle kunne ikke klare tanken om at mor kunne dø.
Gennem DSU, som Palle var blevet medlem af forinden. Fik Palle chancen for at komme med på
BBS´et Dialog. BBSerne var en forløber til internettet, og det fungerede ved at man med sit modem,
ringede en telefon op og sluttede sig til netværket. Dialog telefonen stod i København, så det var en
forholdsvis dyr ting at være med på. Men som med alt der er nyt, opstår der en pioner ånd. Palle var
en af de første, og han var på Dialogs chat og snakkede med folk fra hele landet. Det var en ny
verden der åbnede sig. Man snakkede langt mere åbent på den måde, og folk kom hurtigt tæt på
hinanden.
I denne tid hvor Rita fik kræft, og Palles verden rystede, da vendte Palle al sin opmærksomhed mod
Dialog. Palle vidste det ikke, men det blev et skjulested fra verdenen, et sted hvor han kunne
glemme Ritas sygdom.
Familien levede i uvished, kræften kunne vende tilbage.
Kampen for godtgørelsen
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I mens alt dette stod, forsøgte Danmarks Bløderforening at råbe politikerne op. De danske blødere
havde indtil da kun fået 250.000 kr. udbetalt i godtgørelse fra den danske stat. Penge som var
udbetalt i to portioner med års mellemrum.
De smittede var særligt belastet økonomisk. For meget sygdom gjorde at mange mistede deres
arbejde, og der var i forvejen mange ekstra udgifter til medicin som skulle holde de mange
følgevirkninger i ave.
En dag i efteråret 1992, ringede Terkel Andersen til Kaj. Han fortalte Kaj om situationen, at de
måtte ud i medierne for at fange politikernes opmærksomhed. Jyllandsposten var klar til at lave en
artikel om en hiv smittet bløder, men foreningen havde svært ved at finde en som ville. Langt de
fleste levede hemmeligt med sygdommen, af frygt for omgivelsernes reaktion.
Kaj havde en lang snak med Terkel omkring det, og Terkel gjorde flere gange opmærksom på at
familien ikke skulle føle sig presset, Terkel var bare nødt til at forsøge at finde nogen som ville. Kaj
lovede de ville snakke om det, og så vende tilbage.
Om aftenen var hele familien samlet i stuen, og Kaj fortalte om henvendelsen, og om
Jyllandsposten som ville lave en artikel. Rita og Kaj havde snakket om det i forvejen, og var enige
om at Palle skulle træffe beslutningen.
Der blev snakket om hvad det ville betyde at stå frem. ”Alle ved det jo i forvejen” sagde Palle, ”så
vi har ikke så meget at miste som de andre smittede”.
Et sted dybt inde var Palle også lidt spændt på det, at komme i avisen, så det endte med at familien
besluttede at give det en chance, mod at de måtte læse artiklen igennem, og komme med rettelser
eller helt afvise den.
Disse forbehold accepterede Jyllandsposten uden problemer, og kort efter ankom journalist AnneMarie Svendsen til Rørsangervej. Hun var en dygtig og tålmodig journalist som familien åbnede sig
overfor. Da Palle var færdig med at blive interviewet kom fotografen, og de kørte sammen ud for at
tage nogle billeder. Det var lidt sjovt syntes Palle.
Søndag den 4. oktober kom artiklen. Med billede af Palle på forsiden af Jyllandsposten, mens selve
artiklen prydede hele forsiden på sektion to.
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Jyllandsposten
”Da Hiv kom til Struer”
Af: Anne-Marie Svendsen
Næste stop Struer.
På overfladen ligner jernbaneknudepunktet en venlig oase i det forblæste Nordvestjylland. Under
overfladen skjuler byen et drama. Den lokale avis og offentlige myndigheder var tæt på at spolere
tilværelsen for en helt almindelig familie den dag, HIV-smitten kom til Struer.
Palle Lykke Ravn på 16 år og hans forældre Rita og Kaj Ravn havde brug for hjælp. I stedet blev
det en kamp mod fordomme, uvidenhed og det etablerede samfund.
Palle er født bløder. Indtil efteråret 1984 levede han som alle andre. Men i efterårsferien var
familien til rutineundersøgelse med Palle på Kommunehospitalet i Århus. Pludselig stod en læge
foran Rita Ravn, som ventede sammen med to af sine børn, Palle og storesøsteren Pernille. Lægen
sagde, at Palle havde HIV-antistof i blodet. "Gudskelov var Palle døv efter kraftige blødninger i
ørene, så han forstod ikke, hvad der blev sagt", siger Rita Ravn.
Familien kendte på det tidspunkt ikke meget til HIV-smitte og AIDS. Forældrene vidste heller ikke,
at Palle var blevet testet. "At få at vide, at Palle var HIV-smittet, var som at få et eller andet smidt i
hovedet", siger Rita Ravn. "Det hele forekom uvirkeligt".
På vejen hjem til Struer stoppede familien for at handle i Bilka nord for Århus. Resten af turen
ligger stadig hen som i en tåge. Det eneste, moderen vidste, var at hendes søn var blevet smittet
med en virus, som indtil da havde været et fjernt fænomen, hun havde hørt om fra USA. "Han var
kun otte år". Den aften og dagen derpå snakkede Rita og Kaj Ravn om, hvad de selv skulle gøre. De
blev ikke tilbudt nogen form for hjælp fra hospitalets side.
Kaj Ravn huskede, at han kort tid forinden havde kontaktet Kommunehospitalet i Århus. Han turde
ikke længere give Palle blodpræparater, som ikke var varmebehandlet og dermed fri for HIVsmitte. Men sygehuset beroligede med, at Palle ikke var smittet. Som en ekstra forsikring sørgede
man for, at familien fik en sending varmebehandlet blod. Desværre for sent.
Forældrene besluttede, at de ikke ville fortælle Palle, hvad han fejlede. "Han var kun 8 år og for
lille til at forstå. Vi ville ikke kunne svare på alle hans spørgsmål", siger Kaj Ravn. Kun Danmarks
Bløderforening, Palles klasselærere, lederen af fritidshjemmet og personalet omkring Palle på
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Marselisborg Hospital i Århus fik besked om Palles sygdom. Den lille families økonomi led under,
at Rita og Kaj skiftevis måtte holde fri for at være sammen med Palle, når han skulle undersøges.
Kaj Ravn henvendte sig derfor til Struer kommune for at søge hjælp. Han gik direkte til
socialinspektør Egon Christensen for at fortælle om situationen. "Jeg sagde til ham, at han ikke
måtte fortælle til andre, at Palle var smittet. Palle vidste det ikke selv" fortæller Kaj Ravn. Få dage
efter var Kaj Ravn igen i forbindelse med kommunens socialinspektør. "Han virkede nervøs og
sagde, at han ikke kunne "styre" sagen. Han fortalte at halvdelen af byen vidste besked om Palles
sygdom - "inklusive pressen" erindrer Kaj Ravn.
I dag husker socialinspektør Egon Christensen kun lidt af forløbet, men han bekræfter, at han
fortalte familien, at han ikke kunne "styre" sagen.
Socialinspektør Egon Christensen opfordrede familien til at holde et orienterende møde for folk,
som var i kontakt med Palle. Rita og Kaj Ravn protesterede mod forslaget. Men to dage efter
henvendte de sig alligevel til socialforvaltningen og indvilligede i mødet - hvis det kunne afvikles på
deres betingelser: Kun otte skulle inviteres. Det var de otte, som var tættest på Palle i skolen og på
fritidshjemmet. I dag husker Egon Christensen ikke, hvem der arrangerede mødet. Samme aften,
som de havde indvilget i at holde mødet, blev Kaj Ravn kontaktet af en medarbejder fra
fritidshjemmet. Vedkommende var blevet kontaktet af en journalist fra Dagbladet Holstebro-Struer.
Fritidshjemmet havde benægtet ethvert kendskab til sagen. Dagbladet vidste altså, at Palle var
blevet smittet med HIV-virus. Familien har aldrig fundet ud af hvem der var kilde til historien. Men
gennem en samtale med den lokale redaktør i Struer, fandt Kaj Ravn ud af, at redaktøren var
orienteret om ting, som kun socialforvaltningen kendte til. "Vi ved med sikkerhed, at det kun var en
meget lille kreds af mennesker, der kendte til Palles sygdom. Alle i kredsen havde tavshedspligt",
fortæller Kaj Ravn. Faderen og Danmarks Bløderforening prøvede at stoppe artiklen i Dagbladet men uden held.
Den 13. oktober 1986 fik den 10-årige Palle derfor at vide, at han var smittet med HIV-virus. Han
skulle ikke læse om sig selv... "Jeg vidste ikke, hvad det var. Derfor fik jeg ikke det chok, som en
voksen HIV-smittet får", siger Palle Ravn. For en sikkerheds skyld blev Palle bragt til en
børnepsykolog i Århus næste dag. "Vi havde besluttet, at vores søn ikke skulle kende til sin sygdom
før han blev gammel nok, men det blev ikke respekteret, hverken af socialinspektøren eller
pressen", siger Kaj Ravn.
På anklagebænken.
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Tre dage senere var der orienterende møde på Humlum skole i Struer for de otte mennesker,
familien ønskede skulle orienteres. Da Rita og Kaj Ravn ankom, sad der 30-35 personer i salen.
Blandt deltagerne var der læger, lærere, tandlæger og flere af kommunens ansatte og folkevalgte.
"den aften sad vi på anklagebænken", siger Rita Ravn. "Det var så pinligt. Vi havde jo kun aftalt at
der skulle komme otte personer til mødet. Vi vidste ikke, hvad vi skulle sige til alle de mennesker",
fortæller Kaj Ravn. I dag mener socialinspektør Egon Christensen, at det var skolen, der
arrangerede mødet, men han er ikke sikker. "Det var en forfærdelig fremgangsmåde", siger
socialinspektøren.
Under mødet forlod to af deltagerne lokalet, husker flere, der var tilstede. De vendte tilbage et
øjeblik senere og fortalte, at der var en journalist fra Dagbladet i telefonen. "Så fik vi nok og gik
hjem", siger Rita Ravn. Efter ægteparret Ravn havde forladt lokalet, besluttede forsamlingen, at
alle forældre til børn på 4. klasse trin og på fritidshjemmet skulle have besked om, at Palle var
smittet med HIV-virus.
Beroligende brev.
Næste dag modtog alle forældrene et beroligende brev.
Og to dage senere stod der på forsiden af Dagbladet: "10-årig bløder i Struer har fået AIDSantistof".
Artiklen skånede den 10-årige. Hans navn blev ikke bragt. I øvrigt var Palle det eneste bløder-barn
i Struer. Der stod blandt andet: "Socialforvaltningen i Struer har holdt flere møder om sagen og
har på forskellig vis forsøgt at støtte barnets forældre. Socialinspektør Egon Christensen vil dog
ikke udtale sig som sagen, men henviser til sin tavshedspligt". "Den gik rent ind hos alle, selv om
mit navn ikke blev nævnt", siger Palle.
"Jeg havde indtil da gået med beskyttelseshjelm og knæbeskyttere, så alle vidste, at jeg var bløder".
Familien Ravn fik et chok, da deres privatliv pludselig var blæst op på forsiden af den lokale avis.
De følte sig stemplet som udstødte. "Alle, der kendte historien, havde tavshedspligt. Hvordan kunne
det komme til avisen", spørger Kaj Ravn.
Palle opdagede knap, hvad der skete. Som 10-årig interesserede han sig mere for skolen,
kammeraterne og sport. Forældrene følte sig svigtet over at blive udstillet, og de var vrede over
det, Palles storesøster Pernille måtte stå model til. Hun mødte mange forargede miner og måtte
svare på et utal af spørgsmål fra voksne. "Det pres, vi blev udsat for, var slet ikke nødvendigt. Og
folk kunne ringe til os i stedet for at udspørge Pernille, som kun var et stort barn", siger Kaj Ravn.
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Nye historier kom på forsiden af den lokale avis. Roen lagde sig over Struer, og ikke mange husker
i dag historien om den lille dreng, der blev smittet med en dødelig sygdom. Palle har heldigvis ikke
mærket symptomer på AIDS. "Jeg håber, der kommer en kur mod HIV-smitte."
Ofte føles det som om, de bare har bildt mig noget på ærmet - jeg føler mig jo rask", siger Palle. På
spørgsmålet om hvad der skal ske når han er færdig med 10. klasse, sender han et sarkastisk smil
hen over bordet. "Jeg planlægger ikke ud fra, at jeg kan udvikle AIDS og dø. Imens jeg har livet,
bruger jeg det. Når det er væk, kan jeg ikke mærke det", siger Palle. Men bemærkningen følges af
en syrlig kommentar: "Selvfølgelig er jeg bitter. Jeg har fået en HIV-smitte gennem noget medicin,
som jeg ikke kan undvære. Det var rent mord at give os blod, der ikke var testet. Engang imellem
synes jeg, at de ansvarlige selv skulle have sprøjten", siger Palle.
Mareridt
Selv om familien i dag har lært at tale om tingene, har angsten til tider overskygget dagligdagen.
For Palle har det betydet søvnløse nætter, angstanfald og mareridt. For Rita Ravn betød det en
indlæggelse på psykiatrisk hospital efterfulgt af en kræftsygdom. Palles storesøster Pernille, som
stod lidt i skyggen af sin syge bror, måtte også en tur på hospitalet. "Jeg har stadig så mange
tanker. Ofte når mine forældre er gået i seng, får jeg sådan lyst til at tale med dem. Jeg kan blive så
bange at jeg næsten tuder", siger Palle.
Rita Ravn blev afskediget midt under hele forløbet på grund af for meget fravær, og om få dage er
der heller ikke mere arbejde til Kaj Ravn som er langturschauffør. Hans arbejdsplads må lukke.
"Før kunne vi komme lidt væk fra byen i vores campingvogn. Det var vores måde at holde fri på, og
komme væk fra det hele. Det er måske slut nu, fordi vi kan blive tvunget til at sælge den", siger
Palle. I to rater har den danske stat betalt i alt 250.000 kroner til de danske blødere, som blev
smittet med HIV. "Det er jo fuldstændig latterligt. Prøv om du kan sælge et HIV-smittet liv for
250.000 kroner", siger Palle.
Artiklen var god, der var småfejl flere steder, men ikke mere end familien kunne leve med.
Heldigvis viste det sig at Kaj arbejdsplads ikke lukkede alligevel, men det var ikke nået at komme
med i artiklen.
Eleva2ren
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Reaktionen i omgivelserne føltes som en eksplosion. Kaj og Rita blev tiltalt af fremmede uanset
hvor de færdes, det var lutter positive kommentarer folk kom med, men det var stadig en stor
mundfuld. Familien lukkede sig inde den næste dag og afventede at interessen forsvandt. Palle blev
hjemme fra skole. Telefonen ringede hele tiden, familie, venner og arbejdskammerater ville give
Rita og Kaj deres opbakning.
Om aftenen var det pludselig en fremmed person der var i røret da Kaj tog telefonen. Det viste sig at
være fra datidens største TV program, Eleva2ren, som hele Danmark sad klistret til skærmen for at
se hver fredag. De ville høre om familien ville medvirke i et indslag til programmet næste fredag.
Kaj sagde at de ville snakke om det, der skulle ringes tilbage allerede samme aften, så straks da Kaj
havde lagt røret på tog han det igen, og ringede til Per og Pernille, som nu begge boede hver for sig
inde i Struer. Kaj kørte af sted kort efter for at hente dem, og inden længe sad familien atter samlet i
stuen på Rørsangervej.
TV var jo noget helt andet, og særligt Eleva2ren. Så det var en stor beslutning om familien ville
forsætte. Palle måtte også være bevist om at folk ville huske hans ansigt, det var slut med at kunne
gå ubemærket rundt i Struer. Rita og Kaj var lidt forbeholdne for om det nu var en god ide.
Det blev diskuteret frem og tilbage, men da meningen jo havde været at sætte fokus på blødernes
situation og få forhøjet godtgørelsen, så måtte man smede mens jernet var varmt. Derfor ringede
Kaj og sagde ja.
Palle var lidt svimmel ved tanken om at komme i TV. Dengang var der kun to TV stationer, og det
var ikke så almindeligt at komme i TV. Det var sådan noget mystisk noget syntes Palle. Palle syntes
egentligt det var lidt sjovt med al den opmærksomhed. Der havde ikke været noget negativt ved det,
alle folk var venlige og søde efter artiklen i Jyllandsposten, så Palle var ikke så nervøs for hvordan
det ville være efter Eleva2ren.
Allerede dagen efter kom de. Hele huset på Rørsangervej stod på den anden ende. Der blev sat store
kameraer og lysmaster op flere steder i huset. Selv udenfor var der placeret kameraer som kunne
filme gennem vinduet. Journalisten som skulle interviewe Rita, Kaj og Palle, hed Janni Hansen, og
var ny på Eleva2ren. Senere blev hun studievært, men denne oktober dag i 1992 var der stadig
længe til det.
Det var noget helt andet at blive interviewet med et kæmpe kamera vendt mod sig. Kaj og Rita var
synligt nervøse da de tog plads i sofaen. Med kameraet lige i ansigtet. Nogle spørgsmål måtte
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gentages, og Kaj svarede på de fleste da Rita slet ikke kunne samle tankerne. Det var en stor
mundfuld for Rita at have hele huset fyldt op med TV folk og udstyr, og hun havde sagt nej flere
gange til at være med i interviewet, men gik dog til sidst med til det. Men glad var hun ikke for det.
Helt anderledes let tog Palle på det, det var virkelig sjovt syntes han. Det var som at se TV, og
virkede komplet uvirkeligt her i familiens stue på Rørsangervej. Palle var ikke nervøs, børn kommer
ofte lettere til nye ting, og Palle var ingen undtagelse.
Rigtig sjovt synes han det blev, da han kørte med filmholdet ud for at optage nogle billeder i
naturen. Det blev i lyngen ude ved Kærgårdsmølle, at Palle skulle vandre ”naturligt” af sted, mens
filmholdet traskede baglæns lige foran ham, og hver andet øjeblik var ved at dratte helt omkuld.
Palle morede sig vældigt, og fulgte beredvilligt instrukserne om at stoppe, gå igen og gøre det hele
om igen for mindst tiende gang.
Da filmholdet havde forladt huset, og familien var alene tilbage. Sank alle dødtrætte om i sofaen.
Det havde været en oplevelse, nu vidste de da hvordan TV blev lavet. Rita var lidt nervøs for om
hun nu havde sagt det rigtigt når hun blev spurgt. Janni Hansen havde spurgt om Palle og Kaj ville
være med i studiet. Men det havde Kaj takket nej til, det her måtte række.
Fredag aften, i fjernsynet.
Fredagen kom, og alle var noget nervøse over hvordan det mon var blevet. Så det var med næsten
uhørt spænding at familien satte sig til rette i sofaen og tændte for Eleva2ren.
Der var den sædvanlige underholdning først, kendte personer som var i studiet, live musik af de
musikere som var oppe i tiden. Og så pludselig gav Ole Stephensen en kort indledning til blødernes
situation, hvorefter man kørte indslaget fra Rørsangervej.
Det surrealistisk at se sig selv på fjernsynet, familien sad tæt sammen i sofaen mens billederne af
dem dukkede op på skærmen. Palle syntes det var lidt sjovt, og glemte den alvorlige baggrund,
mens han grinede over at se sig selv.
Rita og Kaj var nervøse, hvordan var det hele mon blevet, og de lyttede intenst med på hvad de
sagde, var det virkelig det de sagde? Det var svært at huske bagefter da filmholdet var kørt, alt
havde været så hektisk. Kaj mumlede noget undervejs på TV´et, det var tydeligt at situationen var
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alvorlig. Indslaget blev optaget på familiens VHS videobånd optager, så de kunne se det igen
bagefter.
Da indslaget var ovre, var der debat i studiet. Fra bløderforeningen var Palle Skovby med, ham
kendte Palle fra foreningens sommerlejre. Men vigtigst var det at socialdemokraten Martin Glerup
var med, han var tydeligt påvirket af indslaget, og af blødernes situation. Hårdt presset lovede han
at rejse sagen i Folketinget, og se om bløderne kunne få forhøjet deres godtgørelse.
Medie lavinen
Martin Glerup holdt ord, og den næste måned var fjernsyn, radio og aviser fyldt med historier om
bløderne, hver eneste dag. Telefonen kimede nærmest konstant på Rørsangervej, den ene journalist
efter den journalist efter den anden bad om interview. Det var meget hektisk, Palle følte de nærmest
blev revet med af en lavine, og alle gode kræfter arbejdede for bløderne.
Tolv artikler, tre gange Eleva2ren, flere indslag på DR tv og radio, TV2 og TV Midt-vest nåede
Palle og hans forældre at medvirke i, før Folketinget stærkt presset vedtog at forhøje blødernes
godtgørelse med 500.000 kr. Således at bløderne i alt ville have modtaget 750.000 kr. i
kompensation fra den danske stat.
Nogen egentlig erstatning kunne der ikke komme på tale, det ville kræve at der skulle erkendes et
ansvar, og da Britta Schall Holbergs parti Venstre, som det eneste, ikke ville erkende dette, blev det
ved en godtgørelse.

Glæde men ingen jubel
Jyllandsposten d. 6. november 1992
Af: Anne-Marie Svendsen
Familien Ravn i Struer hejste i går flaget - men humøret gik ikke med til tops. Palle Ravn har som
HIV-smittet bløder fået hævet sin godtgørelse fra staten med 500.000 kroner.
"Det er fint, at vi har fået penge. Men de folk, som gav os sygdommen, går stadig fri," siger den 16årige Palle Ravn. Han er født bløder, og i oktober 1984 fik han konstateret HIV-virus i blodet. Den
dødbringende sygdom var kommet igennem den faktormedicin, som er livlinen for mange blødere.

70

Dengang var han otte år og forstod ikke betydningen af HIV og AIDS. "Al den snak om AIDS har
fået mig til at tænke over døden. Før var det uvirkeligt, fordi blødernes sag næsten for ved at gå i
glemmebogen. Nu ved vi, at alle dør af HIV-virus - og vi tænker på det," siger Palle Ravn.
I 1987-88 fik han og de øvrige HIV-smittede blødere tilkendt 250.000 kroner i godtgørelse af den
danske stat. Ved at kalde beløbet en godtgørelse udlod man at tage stilling til ansvaret i sagen.
Derfor anlagde Danmarks Bløderforening i 1988 erstatningssag mod Sundhedsministeriet, Statens
Seruminstitut og Nordisk Gentofte. Sagen er endnu ikke afsluttet. For familien Ravn kommer
forhøjelsen som en kærkommen gave, selv om de hellere havde set, at erstatningssagen blev
afsluttet og ansvaret placeret. Rita Ravn blev i sin tid tvunget væk fra arbejdsmarkedet, fordi Palle
konstant skulle på hospitalet og til undersøgelser. Derfor har familien kun en indkomst. "Nu kan vi
komme en tur på vinterferie - bare væk fra det hele," siger Palle Ravn.

En måneds kamp
En måned gik der fra den første artikel i Jyllandsposten den 4. oktober som satte det hele i gang. Og
til den forhøjede godtgørelse fra i hus den 6. november. Det havde været en hård omgang for
familien på Rørsangervej. Alt var ligesom blevet krænget ud i offentligheden, og der var ingen
journalister som havde ringet forgæves. Der blev smedet mens jernet var varmt.
Lige så travlt var der i lokalerne hos Danmarks Bløderforening, hvor telefonen også kimede
konstant. Et par af de andre smittede blødere var også stået frem under kampagnen.
Virkningen af at være så meget i medierne, ramte også familien. Palle kunne dårligt gå nogen steder
i fred, folk vendte sig om efter ham, kom med opmuntrende ord. De gamle damer snakkede livligt
og pegede ublu på Palle når han gik forbi.
I skolen kunne Palle også mærke det ganske tydeligt. Nogle elever kom og sagde de havde læst en
artikel, og synes det var stærkt gået.
En måned med konstant snak om HIV og AIDS, havde været hårdt ved Palle. Det indså han nu da
det endelig var ovre. Aldrig havde han tænkt så meget på AIDS, som i den sidste måned.
Omkostningen af medie kampagnen var øget frygt for sygdommen, og langt større bevidsthed om
den.
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Rita havde heller ikke fået det bedre, hun var blevet opereret i lungerne for anden gang, og var nu i
gang med en kemoterapi som havde gjort at hun havde mistet alt håret. Alt det snak om døden
havde været hårdt for hele familien, og døden virkede meget tættere på nu end nogensinde.
Tilbage i ilden
Så let skulle de dog ikke slippe. En måneds ro blev der, men så var det tilbage i ilden. Som et lyn
fra en klar himmel slog brevet fra sundhedsministeriet ned, de bad forældrene til smittede børn
under 18 år, om at tilbage betale godtgørelsen. Som så ville blive indsat på en lukket konto indtil
barnet fyldte 18 år. Kaj ringede til Terkel i bløderforeningen, men de kunne ikke gøre noget,
foreningen var drænet for ressourcer efter den lange kamp for godtgørelsen.
Palle var den eneste bløder under 18 år, som var stået frem, og derfor måtte Palle nu skrive til de
journalister han havde haft kontakt med, og bede dem hjælpe.
Det blev Susanne Lundbeck fra BT, som hurtigt tog teten op.

”HIV-smittede børn skal betale millioner tilbage”
BT d. 15. december 1992
Af: Susanne Lundbeck og Torben Bagge
Sundhedsministeriet kræver nu, at fire HIV-smittede bløderbørn hver skal tilbagebetale 750.000
kr., som de har fået i godtgørelse fra det offentlige, efter at de er blevet påført den dødelige virus
igennem deres medicin. Børnene skulle aldrig have haft de i alt tre millioner kroner udbetalt,
mener Sundhedsministeriet, der først nu - godt fem år efter de første penge er blevet udbetalt til
børnene - er blevet opmærksomme på fadæsen.
"Det er en fejlekspedition fra vores side. En fejl, vi har begået igennem de sidste fem år,"
indrømmer kontorchef Steen Loirenborg, Sundhedsministeriet. "Men det er først nu, spørgsmålet
om, hvordan loven skal tolkes, er blevet rejst," undskylder kontorchefen.
Forældrene til de fire HIV-smittede bløderbørn har ikke uden videre tænkt sig at give slip på
pengene. Kaj Ravn, far til 16-årige Palle Ravn, der blev smittet med HIV-virus som otte-årig, siger
til BT.: "Jeg synes, det er en hån mod forældrene til de HIV-smittede bløderbørn, at vi åbenbart
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ikke længere er gode nok til at administrere pengene. Det har vi gjort i fem år nu. Vi er voksne
mennesker, som vil vores børn det bedste og gør alt for at få det optimale ud af godtgørelsen. Det
er helt unødvendigt, at det offentlige nu skal administrere pengene.
Vil ikke betale
Jeg føler at vi nu skal stå med hatten i hånden og nærmest gå tiggergang, når vi vil have udbetalt
noget af godtgørelsen. Jeg har talt med de andre børns forældre, og vi er enige om, at vi ikke vil
betale pengene tilbage. Man skal huske på, at det er ikke penge, som er givet for, at de unge en
gang skal kunne stifte bo. Tværtimod er det penge, som de skal have glæde af her og nu, mens de
stadig lever. Sundhedsministeriet må have snorksovet i timen, siden de har udbetalt godtgørelsen til
fire bløderbørn, men ikke til tre andre. Det ligger helt tilbage til 1987 at vi fik de første 100.000 kr.
af godtgørelsen. Jeg synes, det er utroligt, at man først bliver opmærksom på fejlen nu," siger Kaj
Ravn, der har bedt Danmarks Bløderforening gå ind i sagen. "Den ordning, man nu vil pålægge os,
vil også koste os penge. Vi vil få en forrentning, der er fem pct. mindre, end hvis vi selv anbringer
pengene. Ministeriet kræver, at vi skal aflægge regnskab for de penge, vi har brugt, og så betale
restbeløbet tilbage. Jeg synes, det er en snagen i vores privatliv, at vi nu skal gøre rede for, hvad
pengene er blevet brugt og vil blive brugt til. Det stiller bløderbørnene ringere end de voksne HIVsmittede blødere, som ikke skal stå til regnskab for, hvad de bruger hver enkelt krone til.
Rejser til Florida
Samtidig er det meningen, at vi skal sende en ansøgning, hver gang vi skal bruge penge. Det er en
unødvendig administration som vi nu pålægges," siger Kaj Ravn, der i øjeblikket planlægger en tur
til Florida, som sønnen Palle gerne vil besøge i foråret. Heller ikke sønnen Palle Ravn, 16, der har
været HIV-smittet siden han var otte år, ønsker, at det offentlige skal administrere pengene for
ham: "Jeg bryder mig ikke om, at vi nu skal lave regnskab for, hvad vi har brugt og vil bruge
godtgørelsen til. Det synes jeg ikke kommer nogen ved. Jeg stoler på min far. Han kunne aldrig
finde på at smide om sig med pengene," siger Palle Ravn.
Steen Loiborg, kontorchef i Sundhedsministeriet, siger: "Ordningen er ment som en beskyttelse og
hjælp til børnene. Vi vil meget gerne sikre, at de får glæde af pengene over en længere årrække, og
at alle pengene ikke bruges på en gang. Det er en meget vidtstrakt og fleksibel ordning. Der er ikke
fastlagt noget beløb, som man højst må få udbetalt. Der kan gives beløb til f.eks. løntab, hvis
forældrene vil gå ned i arbejdstid, til udgifter i forbindelse med en rejse for søskende og forældre,
forbedringer af barnets nære miljø og anskaffelse af f.eks. en computer. Ligesom der kan frigøres
op til 10.000 kr. til daglige fornødenheder med jævne mellemrum. Statsamterne har på forhånd

73

lovet, at der bliver tale om en ekspeditionstid på nogle ganske få dage," lover kontorchefen. Så vidt
BT erfarer, er skandalen blandt andet blevet opdaget fordi forældrene til tre af de syv HIV-smittede
bløderbørn undrede sig over, at de ikke fik godtgørelsen. Mens de fire andre børn allerede i
slutningen af november fik den sidste del af godtgørelsen på 500.000 kr. Det er loven om
administration af erstatninger og arv til umyndige personer, der forhindrer det offentlige i at kunne
udbetale penge direkte til børn under 18 år.
For at udbedre skaden har Justitsministeriet derfor udfærdiget et cirkulære om udbetalingen af
godtgørelsen til bløderbørnene. Samtidig har de fire HIV-smittede blødere fået et brev fra
Sundhedsministeriet om, at de uretmæssigt har fået udbetalt godtgørelsen. Og at de skal indsætte
pengene i en forvaltningsafdeling i en bank eller sparekasse, der er særligt godkendt af
Justitsministeriet til at administrere umyndige personers midler.
BTs redaktion fulgte op med at dedikere dagens leder til sagen.

”Uanstændigt”
Lederen i BT d. 16. december 1992
Sundhedsministeriet opfører sig uanstændigt, når det, som omtalt i BT, nu kræver, at fire HIVsmittede bløderbørn hver skal tilbagebetale 750.000 kr., som de har fået i godtgørelse fra det
offentlige, efter at de er blevet påført den dødelige virus igennem deres medicin.
Baggrunden er, at Sundhedsministeriet ikke mener, at forældrene til de smittede børn selv er i stand
til at administrere pengene. Men det har man været fem år om at finde ud af, og i ingen af de
aktuelle tilfælde er der ét eneste eksempel på, at forældrene til de smittede børn har haft behov for
at blive administreret af det offentlige.
Børnene skulle aldrig have haft millionerne, mener Sundhedsministeriet, der først nu er blevet
opmærksom på, hvad de kalder "en fejlekspedition fra vor side".
Og man undskylder sig videre med, at det først er nu, spørgsmålet om, hvordan loven skal tolkes, er
blevet rejst.
Men her er faktisk ingen undskyldning. Og faderen til en af de smittede har ganske ret, når han
siger, det simpelthen er en hån mod forældrene, som sammen med deres børn i forvejen lider under
et stort psykisk pres.
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Der er ikke megen fremtid for de smittede, og som en far til én af dem siger til BT.: "Man skal
huske på, at det ikke er penge, som er givet for, at de unge en gang skal kunne stifte bo. Tværtimod
er det penge, som de skal have glæde af her og nu, mens de stadig lever. Sundhedsministeriet
mener derimod, at der er tale om en beskyttelse og en hjælp til børnene, at forældre til de smittede
fremover skal sende en ansøgning, hver gang de skal bruge penge. En ansøgning, der så skal tages
stilling til i hvert enkelt tilfælde. På den måde strækkes pengene over en længere årrække, mener
man.
Men i de sidste fem år har man altså betalt alle pengene på én gang til nogle af de smittede børn
forældre, som i god tro har disponeret og med den udbetalte erstatning tillige har forsøgt at kaste
lidt lys og glæde ind i deres børn liv og hverdag. At Sundhedsministeriet nu mener, at loven aldrig
skulle have været administreret sådan, berettiger ikke til at kræve hverken udbetalte eller brugte
penge tilbage. De smittede og deres pårørende har i forvejen rigeligt at tænke på. Dette her
handler ikke om jura, men om mennesker.
BTs leder var kendetegnene for reaktionen i offentligheden. Dette var uanstændigt. Ingen vidste
hvor længe børnene ville leve, og hvis deres forældre ikke skulle kunne varetage deres tarv, hvem
skulle så kunne?
Palles penge var blevet udbetalt, og de stod nu på hans bankkonto. Enkelte andre af de smittede
under 18 år, var i samme situation at de havde fået pengene udbetalt. Mens størstedelen ikke havde
nået at få dem.
Blandt forældrene til dem, som havde fået pengene udbetalt, var der klar enighed om at de ikke ville
blive betalt tilbage uanset hvad.
Familien på Rørsangervej var dårligt kommet sig efter den lange kampagne for at få hævet
godtgørelsen, og nu kom dette så. Endnu engang kimede telefonen konstant. Palle var atter i
fjernsyn, radio og aviser. Den første reaktion fra Sundhedsminister Ester Larsen var at sådan var
reglerne, men presset fra de øvrige partier voksede støt.
Palle og Kaj snakkede en aften om, hvad de dog skulle have gjort uden medierne. Godtgørelsen var
sikkert ikke blevet hævet, og nu denne sag som vakte stor harme overalt. Politikerne er sjældent set
arbejde så hurtigt, blot 12 dage efter den første artikel om det i BT, var det besluttet at forældrene
kunne håndtere pengene for de smittede børn.
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”HIV-smittede bløderbørn får godtgørelsen”
Jyllandsposten d. 28. december 1992
Af: Lasse Bjerre
Sundhedsminister Ester Larsen (V) bliver kort efter nytår stillet over for et flertal i Folketinget, der
kræver, at HIV-smittede bløderbørn skal have udbetalt deres godtgørelse.
Socialdemokratiet, SF og Fremskridtspartiet er fortørnede over, at Ester Larsen har tilbagekaldt
godtgørelsen på 750.000 kroner til bløderbørn under 18 år, fordi pengene ved en fejl er udbetalt til
barnets værge. Ministeren forlanger, at myndighederne skal forvalte godtgørelsen. Derfor skal
pengene sættes ind på en bankkonto, der er godkendt af Justitsministeriet:
Indstillet på særlovgivning
"Vi er parate til at skrive en særlov for at få pengene udbetalt til børnene, hvis det ikke kan lade sig
gøre efter de gældende regler," siger Socialdemokratiets sundhedspolitiske ordfører, Torben Lund.
Han betegner det som "en utrolig tanke" at forstille sig, at forældre ikke vil glæde deres HIVsmittede barn med godtgørelsen, men i stedet bruge pengene til noget andet. Formanden for
Folketingets Sundhedsudvalg, Jan Køpke Christensen (FRP), efterlyser "bare en smule
menneskelighed" fra sundhedsministeren, som beskyldes for at køre "et sandt regelrytteri".
Uanstændigt at lege jurist
"Det er uanstændigt, at Ester Larsen begynder at lege jurist i blødersagen," mener Jan Køpke
Christensen. Et flertal i Folketinget besluttede for nyligt at hæve godtgørelsen til de danskere, der
fejlagtigt er blevet smittet med AIDS-virus under blodtransfusioner. Det var i går ikke muligt at få
en kommentar fra sundhedsminister Ester Larsen.
Det var en sejr, truslen havde sat nerverne på højkant. Men der var ingen sødme over sejren, det
havde været hårdt, og nu trængte familien bare til ro. Det gik heller ikke så godt med Rita, hun
reagerede skidt på kemobehandlingen, og det havde taget hårdt på alle. Nu var der endelig overskud
til at koncentrere sig helt om Ritas behandling.

76

Den 17 marts blev lovforslaget endeligt vedtaget. ”Lov om udbetaling af godtgørelse til umyndige
HIV-positive blødere, transfussionssmittede m.fl.”
Ritas sygdom
Kræften var brudt ud igen. Der var gået et års tid siden Rita blev opereret i lungerne. Lægerne fandt
ikke mere kræft der, men det viste sig at kræften havde nået at sprede sig, til hjernen denne gang.
Rita blev opereret i foråret 1993, det gik godt. Lægerne mente igen at de havde fået det hele med.
Men der var ingen garantier. Det var en hård operation som tog hårdt på Rita, og den skulle følges
op med kemoterapi.
En glædelig begivenhed i en trist tid.
Pernille var blevet mor, sammen med sin kæreste Lars, havde hun fået datteren Anne Sophie. Først
var Rita bestyrtet over situationen, da Pernille blot var knap 19 år og ikke havde kendt Lars mere
end et par måneder før hun blev gravid. Rita tog det tungt at hendes datter, så tidligt i livet skulle
have et barn, hun havde gerne set Pernille få en uddannelse først, og have haft et stabilt forhold i
længere tid inden der skulle sættes børn i verden. Anne Sophie var ikke planlagt, det skete bare,
men Pernille var lykkelig, og alt drejede sig kun om det lille liv der var på vej.
Da Anne Sophie blev døbt, var det Rita som bar. Rita havde mistet sit hår igen ved operationen, og
var i gang med en kemoterapi. Hun havde fået en paryk, og brugte den for første og sidste gang til
barnedåben. Det blev en god dag, Rita var rørt over at bære Anne Sophie. Festen i Pernille og Lars
lejlighed blev munter. Det var en glædelig begivenhed i en trist tid, hvor de alle frygtede for Ritas
sygdom. Det var et lys i mørket.
Farvel til barndomsbyen
Rita havde opgivet, hun var begyndt at snakke om sin sidste tid. Vinterferien 1993 tog Rita, Kaj og
Palle til Sjælland. Officielt skulle de over og have en hyggelig ferie, uofficielt var det Ritas sidste
tur over og gense hendes barndomsby, og sige farvel til familie og venner.
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Palle vidste godt det var slemt nu, men kunne ikke rigtig forholde sig til tanken. Så det blev skubbet
væk, og Palle betragtede mest turen som en ferie. Palle kunne ikke klare at tænke på at mor skulle
dø, og Kaj støttede ham i at leve i nuet, tage en dag ad gangen.
Det blev en god tur. Ritas bror Kurt kom på besøg i sommerhuset som familien havde lejet, det blev
en aften hvor der blev talt om gamle dage, om alle de sjove stunder de havde haft sammen. Palle
syntes det var sjovt at høre Kurt fortælle, det var en noget anden version end han var vant til. Kurt
var en meget livlig person, med en god portion humor.
Der blev ikke snakket om det, men Kurt havde det heller ikke godt. HIV´en tog på ham, han var
ofte syg af infektioner. Men denne aften havde Kurt og Rita det sjovt, sammen med Kaj, Palle og
Kurts søn Peter som også var med, fik de en uforglemmelig aften.
Det blev selvfølgelig også til et par dage sammen med Kirsten og Mogens. Kirsten og Rita fortalte
historier fra dengang de arbejdede sammen på husholdningsskolen. Hvordan de kastede
tallerkenerne til hinanden når de vaskede op, hvilken farlig ballade de to bedrev. Palle elskede alle
historierne, det var en side af Rita han ikke kendte, hun var jo den der altid havde orden i alt. Palle
forstod sin mor lidt bedre nu.
Et besøg blev det også til hos Frank. Ritas søster Ingers søn. Frank var som Palle og Kurt bløder og
smittet med HIV. Men Frank var nu meget syg. Palle holdt meget af Frank, for Frank havde altid
haft masser af tid til Palle når han kom på besøg i hjemmet på Rørsangervej. Da Frank var ung
cyklede han indimellem hele vejen fra Helsingør til Struer, og da havde han nogle dejlige dage hos
familien. Men nu var Frank en helt anden, han vejede næsten ikke noget, Palle syntes han lignede et
skelet. Han sov meget, og når han gik omkring var det uendeligt langsomt. Frank havde AIDS i
udbrud, og det var ved at være ved enden. Frank var lige blevet gift, med hans elskede Jannie. Det
var en stærk kærlighed, og hun kæmpede med hans side. Det havde ikke været nemt, for Frank
havde aldrig fortalt nogen om at han havde HIV. Han var højt uddannet og havde et job i en bank.
Til kollegaerne fandt han på en masse hvide løgne for at dække over sygdommen, de eneste som
vidste besked var hans kone Jeannie, Kurt og hans familie, og så familien i Struer.
Franks mor var død for år tilbage, hun havde været alkoholiker, og tog livet af sig selv. Frank havde
sin far Bent, som prøvede så godt han kunne at være der, men han havde ikke nemt ved det. Ingers
død havde været hård ved dem begge, og Frank var en voksen mand da det skete. Bent vidste ikke
at Frank havde HIV.
Jeannie måtte klare alt for Frank, men hun var stærk og tapper. Palle beundrede hende meget. Frank
og Jannie boede i samme kvarter som Kurt og Inge. Så de fire hjalp hinanden så godt de kunne.
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Det var hårdt for Palle at se Frank i den tilstand. Ved vidende at han selv kunne se sådan ud inden
længe. Frygten var blomstret op under medie-kampagnen, og synet af Frank gjorde det ikke lettere.
Frank var sikkert bevist om dette, for trods sin mangel på energi brugte han tid på at snakke roligt
med Palle. Måske for at berolige ham om at det ikke var så slemt, som det jo vitterligt var. Palle var
ikke beroliget, men det var rart at snakke med Frank.
Det blev en god tur, Rita var livet voldsomt op den uge, og ville nå det hele. Det var dejligt at se
hende sådan igen, det var efterhånden år siden hun havde været rigtig glad sidst.
Hjemme på Rørsangervej igen, faldt Rita hurtigt tilbage igen. Kemoen tog hårdt på hende. Der var
ikke meget gnist tilbage. En uge efter familien kom hjem, var Rita til kontrol i Århus. Det de alle
havde frygtet var sket. Kræften var tilbage i hjernen. Lægerne ville operere med det samme, og i al
hast blev Rita kørt til operationsstuen.
Som ved alle de tidligere operationer i forløbet på godt tre år nu, var familien samlet på hospitalet
mens Rita blev opereret. Der var ikke så meget mere at snakke om, Kaj, Per, Pernille og Palle havde
været i denne situation så mange gange nu, at man prøvede at slå tiden ihjel uden at bore for meget i
frygten. Det var en lang operation, så de var en tur nede i byen og spise mens.
Alt gik heldigvis godt sagde lægerne. Men de kunne ikke rigtig sige om de havde fået det hele med.
De havde taget det de kunne se, og prøver måtte vise om der var noget tilbage.
Roserne
Som altid efter en operation kommer Rita sig hurtigt. Hun er fuld af energi og tager fat på alt det
hun føler hun har forsømt. Hjemmet syder af Ritas arbejdsraseri, der bliver gjort rent, bagt boller og
hun forsøger at gøre alt som i gamle dage.
To gode uger får familien, næsten med den gamle Rita tilbage. De sidste par dage sker der dog
mærkbare forandringer, Rita føler sig svimmel og klager over at balancen svigter hende. Kaj er
bekymret, men da Rita skal til kontrol om et par dage, så vælger de at vente til det.
Det var en mandag i april 1993, Rita havde nu kæmpet mod kræften i snart tre år. Hun havde mistet
håret fire gange undervejs, under kemoterapien. I dag skulle hun så til undersøgelse, og hun havde
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bange anelser. Hun var blevet mere og mere svimmel, og følte sig underligt til mode, som om hun
mistede kontrollen over sine lemmer.
I Århus blev Rita scannet, og efter ventetid blev hun og Kaj vist ind til en læge. Han tog et billede
frem som viste Ritas hjerne. ”Kræften er desværre vendt tilbage, og svulsten er større end før”
sagde lægen med beklagende mine. Kaj lagde armen om Rita, tårerne løb ned af hendes kinder.
”Hvornår vil I operere igen” ville Kaj vide. Lægen så på Kaj med et tomt blik, og rystede let på
hovedet. ”Vi kan ikke gøre mere, se på billedet” sagde lægen mens han pegede. ”Her ser I to pletter
mere som er kommet, det har spredt sig og vi kan ikke stille mere op overfor det” nærmest
undskyldte lægen. Kaj så på ham med alvorlige øjne, den besked skulle han lige fordøje. Rita græd,
hun havde forstået det allerede da lægen kom ind af døren, hun så hans udtryk i ansigtet, og ordene
han talte var ganske som hun havde regnet med. Nu skulle hun dø.
Kaj fik samling på sig selv, og ville høre hvad lægerne så ville gøre, når de ikke ville operere.
Lægen forklarede at Rita nu var terminal, og man måtte sørge for at lindre hendes smerter mest
muligt den sidste tid. Hun kunne blive passet på hospitalet når hun blev for svag, og så ville man
tage sig godt af hende. Mere kunne de ikke tilbyde. ”Det bliver ikke aktuelt” sagde Kaj med
overbevisning i stemmen, ”Rita skal blive hjemme”.
Den selvsamme dag, som Rita og Kaj fik denne besked i Århus, var Palle startet i praktik. Palle gik
nu i 10 klasse, og skulle på en uges erhvervspraktik. Stedet var Danmarks Radio Midtvest i
Holstebro, hvor Palle i en uge skulle lave radio. Det glædede han sig til.
Denne mandag var Palle mødt ved middagstid i Holstebro, den første dag gik ved at blive vist rundt,
og aftale hvad han skulle deltage i, i ugens løb. Palle vidste at Rita skulle undersøges denne dag, og
det fyldte også hans tanker.
Palle tog toget mellem Struer og Holstebro, og på tilbageturen efter denne første dag i praktik,
tænkte han på mor, og håbede inderligt at det ville være et positivt resultat hun kom hjem med.
Med det samme Palle kom ind af døren til huset på Rørsangervej, kunne han mærke den trykkede
stemning. Rita og Kaj sad ved bordet i køkkenet, Pernille var der også. Pernille græd, kunne Palle
se, og Kaj rejste sig straks da Palle kom ind. ”Hvorfor græder i?” ville Palle høre, mens han så fra
den ene til den anden. Tiden stod stille mens han kiggede rundt ”åh nej” tænkte han.
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Kaj fik placeret Palle på en stol. Rita fortalte om scanningen, ”jeg dør inden kort tid”, sluttede hun
af. Kaj brød ind med det samme ”Lad os nu se, vi giver ikke op” sagde han. Rita så på ham med et
bedrøvet blik, men sagde ikke noget. ”Men så er det altså ikke helt sikkert mor skal dø?” spurgte
Palle. ”Så længe der er liv er der håb” svarede Kaj, og forsatte ”vi skal håbe, men det ser sort ud”.
Inden i sig følte Palle nogle mure brød sammen, han havde distanceret sig fra sin mors sygdom så
længe, ikke ville erkende den, af frygt for tabet. Det var fuldstændig uoverskueligt at forstille sig et
liv uden mor. Men der var ingen tvivl nu, mor skulle dø. Tårerne begyndte at løbe ned af Palles
kinder. Han rejste sig og løb ind på sit værelse, hvor han kastede sig hulkende på sengen. Der gik et
par minutter, mens Palle græd. Så kom Pernille ind på værelset, og trak Palle op og holdt om ham.
Holdende om hinanden græd de længe, uden at sige noget. Derefter talte Palle og Pernille længe om
hvad der nu skulle ske, om at de skulle holde sammen og hjælpe far. Deres bror Per var startet på
navigationsskolen i Svendborg, men ville komme hjem næste weekend. Så måtte de alle snakke
sammen om hvordan det skulle klares.
Den aften forsøgte Kaj at sætte humør i hjemmet, men det lykkedes slet ikke. Senere sagde Rita til
Palle. ”Du får mig aldrig at se smile igen”.
Det var en hård kommentar fra Rita, men hun vidste dårligt hvad hun sagde, hendes sind var
formørket, hun orkede ikke at kæmpe mere, og ville bare snakke åbent om døden nu, og om
hvordan hun ønskede sin sidste tid. Men Kaj forsøgte at holde fast ved optimismen, og ville ikke
give op. Det var hårdt for Rita, og det gjorde at hun fik sagt nogle hårde ting, for at markere at nu
skulle de forberede sig. Men familien nægtede at give op.
Dagen efter cyklede Palle ind til Struer, og stod på toget mod Holstebro. Det var meget tidligt, for
Palle skulle deltage i morgen udsendelsen på Radio Midtvest. I toget, på vej mod Holstebro, sad
Palle næsten alene i vognen, han kunne ikke se de andre passagerer, det var før morgenpendlingen
startede. Tårerne løb fra Palles kinder, han vendte ansigtet mod ruden og så det morgenmørke
landskab flyve forbi. I tankerne var Rita, hans mor som altid havde været der for ham, som han
havde et helt specielt forhold til. Mor skulle dø. Palle lagde sig foroverbøjet ned over sine knæ, og
tårerne løb mens han rystede over hele kroppen.
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Hvad Palle oplevede den dag på radiostationen, registrerede han dårligt. Alt var på automatik, mens
Rita konstant var i hans tanker. Da dagen endelig var ovre, og Palle atter sad i toget, på vej hjem,
tog han en beslutning. Mor skulle smile igen, og han vidste præcist hvordan det skulle ske.
Da Palle ankom til Struer station, cyklede han ikke direkte hjem til Bremdal, men var en lille omvej.
Da han senere kom hjem, gik han ind på værelset og ventede der. En times tid efter hørte han det
ringede på døren. Der var kun en halv time til at Palle skulle til svømning, og han skulle cykle ind
til Struer om ti minutter. Det var timet og tilrettelagt, som Egon Olsen ville have sagt det.
Palle gik ud i køkkenet, der stod Rita ved køkkenbordet, og så på en stor buket røde roser. Hun
havde lige læst kortet hvor der stod ”Til den person jeg elsker mest i denne uretfærdige verden.
Kærligst din søn Palle”.
Glædestårer trillede ned af hendes kinder. Da hun hørte Palle bag sig, vendte hun sig om, og med et
stort smil trak hun ham ind til sig. Palle var så lykkelig, mor smilede. Rita strålede som en sol, og
fik sat den store buket i vand. Palle undskyldte sig med sin svømning, og skyndte sig ud af døren.
Det var en fantastisk fornemmelse, han havde opnået det han ønskede, og det varmede ham langt
ind i hjertet at se mor smile igen.
Ritas sidste tid
Fra da af, gik det kun ned af bakke. Snart var Rita lam i hele højre side af kroppen, og måtte sidde i
kørestol. Kaj tog orlov fra arbejdet, og brugte al sin tid på at passe hende. Rita skulle have hjælp til
alt efterhånden, og samtidig blev hele hendes krop fyldt med væske.
Som ugerne gik mistede Rita gradvist kontakten med verden omkring sig, svulsterne havde spredt
sig i hendes hjerne, og hun sad lammet i kørestolen og kiggede uforstående på alt der skete omkring
hende. Nu var de alle hjemme hos hende hele tiden, Kaj, Per, Pernille og Palle. Per og Pernille hjalp
Kaj så godt de kunne, mens Palle så ud til at glide helt væk fra verden, og i lange perioder burede
han sig inde på sit værelse.
For Palle var Ritas forfald til grønsag, umulig at acceptere. Hans kærlige og omsorgsfulde mor,
som altid havde været der, det var så uvirkeligt.. Palle var nu 17 år, og deltog ikke meget i verdenen
omkring sig, det meste af tiden foregik på nettet ved BBS´et Dialog, og samtidig brugte han
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gradvist mere tid på Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, hvor han nu var blevet næstformand
for den lokale afdeling.
Det var som om Palle mentalt flyttede sit fokus ud på håndgribelige ting, og fortrængte det ufattelig
faktum at hans mor var ved at dø.
Kaj vidste ikke hvad han skulle stille op med Palle, nu og her måtte de bare tage en dag ad gangen.
Men han vidste at Palle isolerede sig, og var bitter. Kaj forsøgte at få Palle til at sidde hos Rita ind
imellem, men det var svært, for Palle blev næsten hvid i hovedet, som om alt kæmpede inde i ham,
han så virkelig elendig ud over det. Efter kort tid bad Kaj ham gøre noget andet, det virkede for
hårdt ved ham, og Rita anede jo dårligt at han sad der.
Pernille havde et lyspunkt i hendes lille datter Anne Sophie. Det lille barn var også med næsten hver
dag når Pernille tog hjem for at hjælpe til med plejen af Rita. Rita havde været meget glad for Anne
Sophies besøg, og selv nu hvor Rita var gledet væk mentalt, var det som om der kom lidt liv i
hendes øjne når Pernille satte sig foran hende, og holdt Anne Sophie ind til Ritas arme.
Anne Sophie blev vigtig i det lille hjem, det var en solstråle der kom, når Pernille kom med hende.
Kaj tog sig god tid til at sidde med den lille, og fortalte hende sjove røverhistorier. Fie, som hun i
daglig tale blev kaldt, forstod ikke meget af det, men klukkede af fryd når morfar lavede sjov.
Pernille havde det svært med at være delt op i to, det ene liv derhjemme hos Lars, hvor al tiden gik
på at passe det lille barn. Og så skiftet til Rørsangervej hvor moderen dag for dag blev svagere. Hun
ville helst være på Rørsangervej, og hjælpe til hele tiden, men barnet krævede hende og det var
svært at overskue begge ting.
Pernille var en af de få som kunne snakke med Palle, om Rita. Så noget af tiden på Rørsangervej
foregik også inde på Palles værelse, hvor de to søskende tog nogle alvorlige samtaler. For Palle var
det vigtige tider, hvor han ligeså stille accepterede hvor det bar hen.
For Kaj var det også et stort brud på hverdagen. Han plejede at køre land og rige rundt med vinduer.
Nu var han hjemme hele tiden, Rita havde brug for konstant pleje. Han fik dog hjælp af kommunens
hjemmeplejeordning, de kom et par gange om dagen og hjalp til. Efterhånden som tiden gik, og Rita
blev dårligere, kom de oftere.
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Kurt og Inge kom på et kort besøg. Kurt ville besøge sin søster inden hun døde. Rita kunne dog ikke
snakke med dem, og ingen vidste helt om hun forstod at de var der. Så de rejste hjem igen,
velvidende at de aldrig ville få Rita at se igen. Kurt så ikke godt ud, han som før var en kraftig og
humørfyldt mand, var nu tynd og virkede modløs. Det var ikke kun Ritas sygdom, Kurts HIV rørte
på sig, og samtidig var han blevet smittet med Hepatitis C, også gennem sin medicin, ganske som
mange andre blødere, og den tog al hans energi.
Palle havde også fået Hepatitis C, men han mærkede endnu ikke noget til det.
To måneder stod hjemmet på Rørsangervej på den anden ende. Det var som om at dørene til
omverden havde lukket sig, man var rykket sammen om at passe Rita. Naboerne Anny og Sonja
skiftedes også til at hjælpe Kaj den sidste tid. Nu lå Rita i sengen, hun kunne ikke komme op. Ritas
ansigt var svulmet op, og hun hverken spiste eller drak.
En sen aften blev Rita klar en kort stund, da bad hun Kaj om sætte sig hos hende. ”Kaj, jeg kunne
aldrig have fået en bedre mand” sagde hun med besvær, ”vi havde aldrig klaret det så langt uden din
styrke, jeg er stolt af at være din hustru”. Kaj lagde armene om tæt hende, og holdt hende ind til sig
og sagde ”Det er dig Rita, som har holdt alle trådene samlet, jeg har aldrig været god til at snakke
om følelser, men du skal vide at jeg elsker dig meget højt”.
De sammen tæt omslynget i lang tid, uden at sige mere, ord var ikke nødvendige, det var deres
sidste stund.
Døden
Den 15. juni 1993, tidligt om morgenen, døde Rita. Alle på Rørsangervej havde vidst det var tid.
Rita var helt væk, hev efter vejret og familien og naboerne vågede hele natten over hende.
Palle havde været oppe til klokken fire om natten, havde sat inde hos Rita sammen med Kaj.
Sammen snakkede de om alle de goder minder de havde haft sammen med Rita, og håbede hun
kunne høre dem. Palle blev træt og gik i seng, men kun et par timer efter kom Pernille og ruskede i
ham. Klatøjet missede Palle op mod lyset der var blevet tændt i værelset, og så Pernille stå der med
tårer i øjnene. Åh nej tænkte han, mens hans famlede efter høreapparaterne og fik dem sat i. Pernille
satte sig på knæ ved hans seng. ”Mor er sovet ind, hun led ikke, jeg var der, hun kiggede op på mig
helt klar i blikket og smilede, og så var hun væk” sagde Pernille og græd stille.
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Palle følte magtesløshed, selvom han vidste hvad der skete, havde han, et sted langt inde i hjertet,
håbet at det ville vende mirakuløst, og at Rita ville vågne og have det meget bedre. Men nu var hans
værste mareridt sket, mor var død.
Palle kom på benene, og tog tøj på. Ude i gangen stod Kaj og Per. Palle kunne høre både Anny og
Sonja ude i køkkenet. Kaj tog Palle i armen, Palle kunne se Kaj havde grædt. Palle havde aldrig før
set Kaj sådan, lidt fortabt. Hans store stærke far, som kunne klare alt, var nu meget meget træt og
Palle kunne næsten føle tabet skrige Kajs sind. Men nu og her var Kaj fattet, trods de våde øjne. Der
var så meget praktisk der skulle gøres nu.
De fulgtes ind til Rita, og stod omkring hende. Kaj, Per, Pernille og Palle, i stilhed. Hun så rolig ud,
de talte sagte om, at nu havde hun endelig fået fred, og at det havde været hårdt ved hende. Pernille
havde taget et par salmebøger med ind, og familien sang sammen, ”Nu falmer skoven”, og derefter
bad Palle Pernille om at synge ”Nu går solen sin vej”, en smuk sang Palle elskede, og som i sin
enkelhed passede på situationen.
Palle bøjede sig ned til Ritas øre. ”Jeg elsker dig mor” hviskede han stille.
Sammen gik de ud af værelset. Kaj ville finde Ritas fineste tøj frem, hun skulle gøres pæn nu.
Pernille og Anny hjalp Kaj med at vaske Rita en sidste gang, og komme hende i hendes fineste tøj,
som var blevet købt for tre år siden da hun og Kaj fejrede sølvbryllup.
Da det var ordnet, kørte Kaj, Pernille og Palle af sted. Ud til bedemanden, hvor alt det praktiske
blev ordnet. Palle syntes der var så mange ting man skulle tage stilling til lige pludselig. Kiste,
blomster, sange i kirken og så selvfølgelig begravelsestidspunktet. Derefter kørte familien ud på
Struer Kirkegård, og gik en runde. Et fint sted blev valgt ud, med plads til fire gravsteder, så Kaj
kunne blive begravet ved siden af sin hustru når den tid kom, og Palle også kunne ligge der engang.
Hjemme igen, satte Kaj sig til telefonen og ringede rundt til familie og venner med den triste
besked. Han var ikke kommet gennem listen endnu da det ringede på døren, blomsterbuddet kom,
det var en masse buketter fra naboerne på Rørsangervej, som allerede nu vidste besked. Flaget var
sat på halv stang i haven, og alle kunne regne ud hvad det betød.
Kort efter ringede det på igen. Det var bedemanden som kom med kisten. Det var aftalt at Rita
skulle blive i hjemmet den første nat. Så Pers værelse blev i al hast ryddet for møbler, og kisten blev
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sat op på bukke derinde. Gardinerne var trukket for, og alle de mange blomsterbuketter blev sat i
vand på borde rundt i hjørnerne. Bedemanden havde en speciel båre med, og Rita blev løftet op af
sengen med den. Palle så på med et tomt blik da de løftede Rita ind i værelset hvor kisten stod. Der
blev hun arrangeret pænt, og en rose blev lagt under hendes hænder.
Familien ville våge over Rita den første nat. Det var vigtigt for Kaj, som jo kom fra et religiøst
hjem. Den nat skiftedes de til at sidde derinde. Kaj og Palle sad lang tid sammen, og sang sange
sammen. Så tog de albummene med billeder frem, og genså ferien sidste sommer, hvor Kaj og Rita
med tørklæde på hovedet, sad i Østrig med Grossglockner i baggrunden. De havde haft gode
stunder sammen, trods de svære tre år der var forløbet under Ritas sygdom.
Rita så smuk og rolig ud i kisten. Væsken der havde svulmet hendes ansigt op den sidste tid, var
løbet væk, og nu kunne de se den hustru og mor som hun havde været, før sygdommen. Hun lå der
med et skævt smil på læberne, og familien var enige om at det føltes som om hun var i lokalet, de
kunne alle mærke hendes nærhed. Luften var sød i værelset, som af roser. Det siges at det er duften
af paradisets have. Mens de stod tæt sammen kunne de dårligt tro andet, alt virkede lige nu så godt
og rart, trods det store tab. Det havde også været en hård tid, to måneder havde Kaj haft orlov for at
passe Rita, og han var som resten af familien, både mentalt og fysisk udmattet.
Ligfærden
Natten gik, mens de skiftedes til at våge over hendes kiste. Om formiddagen da natten var ovre,
kom bedemanden. Han skulle køre Rita ind til kapellet i Struer Kirke.
Der blev holdt en afskedsstund i hjemmet. Kajs to søskende, og hans gamle mor Olga kom. Til
stede var også Ib og Sonja, samt Anny og Herman, de uundværlige naboer og venner som i mange
år havde støttet Rita og Kaj, og som i Ritas sidste tid havde hjulpet Kaj alt det de kunne. Præsten fra
Humlum, Gunnar Andreasen, var også kommet. Det var kun tre år siden han havde konfirmeret
Palle i Humlum Kirke.
Først samledes Kaj, Per, Pernille og Palle inde på værelset. Sammen skulle de, alene, lægge låget på
kisten. De snakkede stille sammen, og græd sorgens tårer. Så lagde Kaj det hvide tørklæde over
Ritas ansigt, og hun var borte. Palle følte det som et sug i maven da det skete, det var så enkel en
handling som betød så meget, aldrig mere ville han få sin mors ansigt at se, indtil nu havde hun
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trods alt været der, i værelset. Det var et mentalt slag at hun nu var væk, og tårerne løb hurtigere da
de sammen løftede låget på kisten. Palle fik en skrue, og skruede den ligeså stille i, det var en
symbolsk handling følte han, et farvel til hans elskede mor. De var alle dybt mærket da de åbnede
døren. Gæsterne kom ind i værelset, og præsten stod ved hovedenden på kisten mens han læste op
fra en tekst. Palle hørte det ikke, han kiggede rundt på de forsamlede. Alle var de mærket af sorgen.
Så sang de to samler, den sidste var ”Altid frejdig når du går”, og alle i værelset græd da de sang
den. Mændene samlede sig derefter om kisten. Kaj og Per var forrest, Palle lige efter sammen med
Ib, Herman og Præsten. Kisten blev båret ud af det elskede hus på Rørsangervej, hvor Rita sammen
med familien havde haft så mange gode stunder. Ned af indkørslen og ind i rustvognen.
Bedemanden satte sig ind. De forsamlede gik til deres biler, og der blev kørt i langsom kortege ind
til Kapellet i Struer. I Kapellet sagde præsten et par ord, og der blev sunget en sang mere. Så gik
alle ud, og dørene blev lukket.
Da de kom tilbage til Rørsangervej, var der tomt. De vidste ikke rigtig hvad de skulle nu, det var
som om de befandt sig i et tomrum. Der var ikke mere der skulle gøres. Begravelsen skulle stå et
par dage efter, alt var ordnet og klar. Nu var de alene med sorgen, og gik hver til sit for at slå tiden
ihjel. Telefonen ringede hele tiden, og Kaj snakkede med alle dem fra Sjælland. De ringede alle
hver dag, og Kaj brugte det meste af tiden på kontoret ved at snakke i telefon.
Begravelsen
Så oprandt dagen. Det føltes uvirkeligt. I går var alle dem fra Sjælland ankommet, og der havde
været hyggeligt på Rørsangervej, med alle de velkendte mennesker samlet. Selv i sorgens stund kan
man have det godt sammen med dem man holder af, og det havde været en god aften for alle.
Fra morgenstunden var der en mut stemning, alle kom i tøjet stille og roligt, der blev ikke talt så
meget.
I god tid kørte familien ind til Struer Kirke. Samlet gik de ind og op ad gulvet, der lå
blomsterkranse hele vejen nede fra døren og op til kisten, og budene kom stadig med flere.
Kirken var stort set fyldt da præsten startede sin prædiken. Kaj havde på vågenatten skrevet et
mindeord om Rita, som præsten læste op.
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Mindeord ved Ritas begravelse, skrevet af Kaj og læst op af præsten:
Rita var født i Sorø, men flyttede i sin tidlige barndom til Helsingør hvor hun voksede op. Rita har
aldrig været den frembrusende type, så af den grund følte hun sig ofte holdt nede, hun kom jo fra et
arbejderhjem.
Rita fik sin uddannelse som syerske i København, og den første tid vi var gift, arbejdede hun der, vi
fik vores første dreng Per mens vi boede i Espergærde.
På grund af min tro på at det var bedst at bo i Jylland, rejste vi til Struer. Rita havde en svær tid,
jeg var ikke meget hjemme, og der gik mange år inden hun følte sig accepteret. Efter vi kom til
Struer fik Rita arbejde som syerske, hun sled godt i det, og vi fik da også stablet et hjem på benene.
Nogle år efter vores ankomst til Struer fik vi vores datter Pernille, og kort tid efter begyndte vi at
bygge i Bremdal, hvor vi flyttede til da byggeriet stod færdig. Efter at have boet her et stykke tid fik
vi vores søn Palle, som ændrede vores livsrytme, ikke til noget dårligt, men det gav Rita et stort
ansvar, for stort syntes hun mange gange. Det var ikke let for hende, hun var så meget alene, men
vores mål var at bevare en naturlig hverdag, hvilket måske også lykkedes. Men Rita følte det som et
tungt ansvar, at skulle passe sine tre børn, så ingen følte sig tilsidesat, det var svært for hende at
skubbe Per og Pernille til side, for at tage sig at Palle når han havde behov for hende. På et
tidspunkt gav det desværre nogle ægteskabelige problemer, men heldigvis sejrede kærligheden.
Intet kan være så dårligt at der ikke kan komme noget godt ud af det, vores sammenhold blev
styrket, og man får øjnene op for nogle værdier her i livet.
Så kom det tidspunkt, hvor Rita måtte give op, dråben fik bægeret til at flyde over, og Rita var
udkørt. Det var en hård belastning oven i købet at blive betragtet som psykisk syg både hos læge og
omgivelser er det svært. Så næste gang hun følte sig dårlig, var svaret med det samme ”psykisk
syg”, og var hun det ikke gjorde man alt for at hun skulle blive det. Efter lang tid erkendte man at
der kunne være andet i vejen, hun fik konstateret kræft, og fik flere operationer mens hun svingede
mellem håb og afmagt. Hun var selv klar over hvad der ville ske med hende, men hun har vist sin
tapperhed og styrke ved at klare det i så lang tid.
Rita var et stærkt menneske, der kunne klare mere end de fleste, hun turde have sin mening om
tingene, selv om hun stod alene, hun var ikke medløber af den store flok, men udviste stor glæde
ved de få venner der var tro overfor hende.
Vi har haft nogle dejlige år, hvor vi prøvede at få så mange glæder som muligt, men nogle gange
var det svært for Rita, som ikke altid følte sig tryg ved det vi andre mente der glædede os, men for
os er det dejligt at tænke tilbage på de mange gode ting vi nåede sammen, og vi tænker på dig som
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en beskeden men stærk hustru og mor, du var ked af at du til sidst ikke kunne være det for din
familie som du gerne ville, men vi elsker dig mor.”
Alle i kirken var rørt over Kajs smukke ord. Det var en rørende kærlighedserklæring til hans hustru.
Til sidst ringede kirkeklokkerne, og Ritas kiste skulle bæres ud af kirken. Kaj og Per gik forrest,
mens Palle, Kurt, Ib og Mogens holdt de næste greb på kisten.
Palle følte sig hul i brystet, det hele var så uvirkeligt, han forsøgte at kigge op på alle de mennesker,
som stod ved bænkene mens de passerede forbi med kisten, men kunne ikke klare det og kiggede
ned i gulvet. Udenfor kirken blev kisten sat på en lille vogn, og bærerne holdt i håndtagene mens de
trak kisten på vognen ud på kirkegården, og hen mod det nye familiegravsted.
Kaj, Per, Ib og Palle skulle sænke Rita ned i jorden. Palle måtte give op, kræfterne havde forladt
ham, og Herman der stod lige bag ham ilede til og overtog. Langsomt sænkede de kisten ned.
Derefter stod Kaj, Per, Pernille og Palle kort tid alene om kisten, og kastede hver en rose ned.
Præsten kom og talte, og kastede jord på kisten ”.. af jorden skal du igen opstå”. Så proceserede
mange af deltagerne forbi, og kastede en blomst ned. Kajs søster Ruth havde samlet et bundt
Edelweiss som hun kastede ned, hun vidste familien havde nydt turene til Østrig og at blomsten
symboliserede alle de gode minder derfra.
Det var Palle som derefter tog ordet, og bad folk om at tage med ned på Møllegården, og få en kop
kaffe. Det kostede Palle meget overvindelse at få ordene frem, og Pernille måtte prikke til ham før
han huskede at det var ham som skulle det, og at det var nu det skulle ske.
Så var der kaffe og kage på Møllegården, folk snakkede stille sammen, men stemningen var god.
Mange havde ikke mødt hinanden i flere år, og det var trods omstændighederne et godt gensyn.
Palle holdt en tale, hvor han takkede folk for at deltage ved Ritas begravelse, og fortalte at de alle
ville savne hende meget, men at hun ville leve videre i deres hjerter.
En ny tid
En uges tid efter begravelsen, pakkede Kaj og Palle bilen, og kørte til Østrig. De havde telt med.
Det var en god tur for dem, de fik snakket rigtig meget på den lange køretur. Tiden i Østrig brugte
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de i bjergene, hvor de gik lange ture. Pauserne på de majestætelige tinder var noget særligt, de
snakkede om Rita, og følte de oppe i disse højder var hende meget nærmere. Sammen indså de at
det var en ny tid de skulle begynde.

Hjemmet på Rørsangervej, var et andet uden Rita. Hun havde været redebyggeren, den som havde
skabt den hjemlige atmosfære. Rita havde gjort meget ud af de stunder familien havde sammen,
særligt om aftenen. Intet blev det samme igen.
Palles helbred var ikke så godt mere. Han blev ofte syg, skiftevis forkølelse og influenza. Der skulle
ikke så meget til. I flere år havde Palle nu haft sår over hele kroppen, som han kløede til blods hver
nat. Og så havde han svamp, i munden, mellem fingrene og mellem tæerne. Immunforsvaret var
faretruende lavt, faktisk var der næsten ikke noget tilbage.
Palle havde nægtet at komme mere på ambulatoriet på Marselisborg Hospital, hvor de HIV smittede
blev kontrolleret. Det var sådan et koldt og klinisk sted. Alle sygeplejerskerne var oversøde, på en
måde som virkede kunstigt ”nu skal vi alle hygge os”-agtigt.
Venteværelset var det værste, der sad Palle og ventede på at komme ind, ofte flere timer, i mens det
ene sørgelige AIDS tilfælde efter det andet kom og gik. Mange i venteværelset var bøsser, og som
de andre blødere havde Palle det svært med det, fordi bløderne altid skulle forklare at de ikke var
bøsser, når folk hørte om HIV. Mange mente stadig at AIDS var en bøssesygdom, og Guds straf.
Der var mange grusomme dokumentarudsendelser i fjernsynet, hvor man fulgte døende bøsser og
den meget direkte måde som de håndterede det på. For bløderne var det svært at forholde sig til det
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ret anderledes billede bøsserne gav af leve med sygdommen, end det bløderne selv oplevede, fordi
bløderne trods alt var vant til at have en sygdom og sjældent fortalte andre end den nærmeste
familie af de havde HIV. Palle brød sig under alle omstændigheder ikke om at de sad der foran ham
og flettede fingre, og kyssede, og at alle i rummet sikkert også troede at han var bøsse. Det
allerværste var dog at de var ligeså tynde og afkræftede som fætter Frank, det var svært i timevis at
være tvunget til at se sit eget endeligt, det var hårdt ved Palles psyke, og når han kom hjem fra
undersøgelsen tog det lang tid at komme sig over alle de skræmmebilleder venteværelset havde
givet.
Lægerne skiftede også fra gang til gang, Palle kom aldrig ind til samme læge hvilket gjorde at han
hver gang først skulle forklare lægen om sin specielle situation som bløder. Behandling af
bivirkninger var også lidt sporadisk, da lægerne ikke altid havde de samme meninger.
Alt dette gjorde at Palle sagde stop, det var så stor en negativ oplevelse at tage til Marselisborg
Hospital, at det ikke var besværet værd.
På Hæmofilicentret, hvor de tog sig af Palles blødersygdom, tilbød de at varetage Palles HIV
behandling også. Så Palle tog nu til Skejby Sygehus i stedet, og fik taget blodprøverne blandt det
velkendte personale der. Sygeplejersken Hanne Thykjær tog opgaven alvorligt, og når der var ny
medicin, som da Retrovir kom, brugte hun meget tid på at forklare Palle om behandlingen.
Medicinen var dog ikke så virkningsfuldt, og immunforsvaret blev stadig svagere. Hvis Palle
udviklede AIDS, skulle han starte på Marselisborg Hospital igen, da Hæmofilicentret ikke havde
den fornødne ekspertise til at håndtere dette. Men indtil videre var det den perfekte løsning for
Palle.
Der gik et halvt år, og Palle havde det svært i hjemmet på Rørsangervej. Savnet af Rita var stort.
Palle var startet på HF på Struer Gymnasium. Det blev en kamp for ham. Det første år blev
gennemført med stort fravær. På HF gjorde man fravær op, og eleverne måtte kun have et vis fravær
før de risikerede at blive smidt ud. Så de gik i skole selvom de var syge, og Palle fik det hele på sig
og var konstant syg. Alle kræfterne blev brugt på de mange undervisningstimer, som hørehæmmet
skulle Palle koncentrere sig meget for at følge med. Det kombineret med bivirkningerne af HIVen,
og at være konstant syg af alle de små infektioner de andre elever tog med sig i skolen, gjorde at
Palle sank om, totalt færdig, når han kom hjem fra skole. Lektierne blev kun lavet i meget lille
udstrækning. Palle kæmpede med den dårlige samvittighed over ikke at kunne gøre tingene
ordentligt. Samtidig var tabet af Rita enormt, Palles verden var brudt sammen. HIV´en som blev
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værre med det stadigt mere svækkede immunforsvar, gjorde Palle modløs og han spurgte ofte sig
selv om hvad han egentlig skulle med en HF? Var det ikke spild af tid?
Ganske som da Palle skiftede til Østre Skole, valgte han at isolere sig fra de andre i klassen. De
fleste var 17-18 år som ham selv, og livet var muntert med fest og kærester. Det var en verden Palle
ikke eksisterede i. Han blev heller ikke inviteret til noget, og selvom han kiggede på pigerne og
havde den samme lyst til en kæreste som sine jævnaldrende, så holdt han sig tilbage. Palle vidste
godt han ikke var attraktiv, at de andre snakkede om at han havde HIV/AIDS. Hvis Palle endnu
ikke var helt asocial på Østre Skole, så blev han det nu på Struer Gymnasium. Men han fik dog
kæmpet sig gennem det første år, og bestod sine eksamener med nød og næppe, men også med en
fraværsprocent som må have været nær skolerekorden.
I lejlighed
At være tre mænd i huset på Rørsangervej, gav en helt anden stemning end før da Rita havde skabt
hygge og samvær omkring sig. Stemningen blev lidt hård, Kaj kom sent hjem og nogle dage
overnattede han i lastbilen, han var igen startet med de lange ture i lastbilen som han havde kørt før
Rita blev syg. Af en eller anden grund, gik det ikke så godt mellem Per og Palle, de ti år der var
mellem de to brødre skabte muligvis en barriere mellem dem. Alt var ændret i hjemmet, og Per
dominerede når Kaj ikke var der.
Palle var blevet 18 år, og besluttede sig for at nu ville han prøve at bo alene. Pernille tog med ham
ind på boligselskabets kontor. Der var en lejlighed ledig i Bremdal, 90 kvadratmeter i to plan, med
en lille have. Det var lidt stort, men det gjorde ikke noget.
Kaj blev overrasket, men forstod at for Palle handlede det også om at prøve at bo alene, i sin egen
lejlighed, mens tid endnu var.
Så Palle fik en lejlighed på Knarbjerg Bakke i Bremdal, kun få minutters gang fra huset på
Rørsangervej. Så selvom Palle nu flyttede hjemmefra, var han stadig tæt på. Der gik sjældent en dag
uden at han var hjemme en tur. Men samtidig nød han friheden som ungkarl, at kunne gøre som det
passede ham. Vel rodede det lidt, og der blev ikke gjort rent så tit som der burde. Men det var Palles
sted, hvor kun han bestemte. I den alder har man brug for at kunne tage sig friheder, og lære af dem.
Et par måneder inde i det andet skoleår på HF, måtte Palle springe fra. Han var blevet mere og mere
afkræftet, og det at komme op om morgenen og komme af sted til skolen, var blevet en kamp for
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ham. Palle havde en klar fornemmelse af at det enten var skolen eller livet. På den måde at skolen
ville forkorte hans liv. Det var begrænset hvor længe man kan være konstant syg som HIV smittet,
uden at udvikle AIDS. Frygten nagede Palle, og han begyndte at skulke fra timerne, kunne ikke
overkomme det. Efter to måneder havde Palle en samtale med rektor, og det stod klart at Palle
skulle forsætte som selvstuderende hvis han skulle have HF eksamen. Det var blevet til alt for
meget fravær det skoleår. Palle valgte nu at stoppe, og det var en enorm lettelse, en kæmpe byrde
blev taget fra hans skuldre. Nu kastede han i stedet alt sin energi på det politiske arbejde i DSU,
hvor han kort forinden var blevet formand for DSU i Holstebro og Struer.
Kurt og Frank
Et halv år efter Ritas død, var det hendes bror Kurt som døde. En kombination af AIDS og Hepatitis
C havde taget livet af ham. Kurt blev 55 år gammel, og efterlod sig sin hustru Inge og deres to
sønner Lars og Peter. Kaj og Palle var snakkede om, at det i det mindste var godt at Rita ikke kom
til at opleve dette.
Kort tid efter var det Frank der gik bort. Kaj og Palle havde taget turen over til Rigshospitalet, og
var på besøg hos ham kort før han døde. Der var ikke meget tilbage af den Frank de havde kendt,
hans krop var kvæstet til ukendelighed af alle de sygdommen der følger med AIDS i udbrud. Frank
blev begravet på hans 30 års fødselsdag. Hans unge hustru Jeannie måtte starte et nyt liv forfra, med
alle minderne om gode og svære tider. Det var ikke let.
For Palle var de to dødsfald et chok. Nu føltes døden rigtig tæt på, hvor længe kunne han selv
forsætte med at afvise den, det vidste ingen. Der skulle så lidt til at starte en dødelig lavine, Palle
var glad for han var stoppet på HF, han måtte forsøge at holde sygdommene fra livet så godt han
kunne.
Palle begyndte at gå i bad to gange om dagen, i overbevisning om at han vaskede bakterierne af sig.
Han vaskede også hænder hele tiden, og spiste nu glædeligt alt det naturmedicin som Kaj havde
skaffet til ham. Nu var det ren overlevelse.
Pension
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Da Palle blev 18 år, valgte han at søge førtidspension. Struer Kommune samlede derfor oplysninger
ind fra de læger som havde med ham at gøre. Palle fik kopier af alt der kom ind, og alle anbefalede
uden forbehold at Palle blev tildelt pension.
Palles helbredsmæssige situation var jo ikke god, og fremtidsperspektivet var mildest talt dårligt.
Det var aspekter som blev fremhævet. Der var ingen grund til at tro at Palle nogensinde ville
komme ud på arbejdsmarkedet.
Kommunen krævede at der blevet lavet en psykologisk test, så Palle måtte køre til Viborg, og lade
sig teste af en psykolog med blækklatprøver og meget andet. Palle følte at det var en hån, det var jo
ikke på grund at mentale problemer at Palle søgte pension, men alene fysiske. Men han måtte stå
dette igennem, selvom han havde svært ved at tage testen seriøs.
Kommunen var næsten et år at komme med en afgørelse, alle eksperter, selv psykologen som havde
lavet testen, opfordrede til at tildele Palle pension. Men så let skulle det ikke være. Kommunen gav
Palle afslag. Eftersom han ikke gik på HF længere ville man have ham ud i revalidering.
Det var som en hån følte Palle, det var på ingen måde muligt for ham at arbejde, han havde jo måtte
stoppe på skolen fordi han konstant blev syg, det ville han også blive på en arbejdsplads, og han
havde heller ikke kræfterne til at varetage et arbejde. Kommunens tankegang var umulig at forstå.
Hvorfor spørge eksperterne, når man alligevel ikke vil lytte til dem? Det var kassetænkning, intet
andet. Palle var rasende og kontaktede sine kilder på Ekstra Bladet og fortalte dem om historien.
Først bragte de en generel artikel om Palles liv her og nu, og dagen efter tog de så fat på sagen med
pensionen.

Ekstra Bladet d. 25. november 1994
Af: Michael Elsborg
Struer Kommune sjofler HIV-smittet bløder: Du skal ud og arbejde
- Desværre, Palle, du er efter vores mening ikke berettiget til pension. Venlig Hilsen, Struer
Kommune.

94

Den besked modtog Palle Ravn, efter at han i efteråret havde taget sig den frihed at søge om hjælp
i den kommunens pensionsafdeling. 18-årige Palle er bløder. Han er som følge af sin sygdom
stærkt tunghør, og for ti år siden blev han smittet med HIV-virus gennem ikke-varmebehandlede
blodpræparater. Desuden er hun smittet med hepatitis C, en leversygdom med et stort søvnbehov til
følge. På den baggrund har både læger, speciallæger og en psykolog indstillet til Struer Kommune,
at Palle Ravn får godkendt sin ansøgning om pension. Alligevel er pengekassen smækket i.
Får 1500 kr. om måneden
- De siger, at jeg skal ind under revalideringen, så jeg på den måde kan komme i arbejde. Men det
kan jeg helt ærligt ikke. Jeg får adskillige slags medicin og behøver meget søvn. Desuden ved jeg,
at jeg ikke har mange år tilbage at leve i. Så jeg vil gerne have noget ud af den tid, jeg er her,"
siger Palle.
I øjeblikket får den 18-årige bløder 1500 kroner om måneden i bistandshjælp. De rækker ikke
engang til huslejen, som er på 2000 kroner. Derfor må Palle leve af erstatningen på 750.000
kroner, som han for flere år siden fik af staten, fordi han blev smittet med HIV gennem sin medicin.
- Erstatningen er ellers tiltænkt medicin, og der skal også være noget til mine efterladte. Desuden
har sundhedsministeriet fastslået, at de penge ikke må indregnes i min formue hverken med hensyn
til beskatning eller pension, forklarer Palle.
I Struer Kommune ønsker man ikke at kommentere den konkrete sag. - Jeg vil forhøre mig om,
hvorfor der er givet afslag. Generelt synes jeg, at man skal være meget lydhøre over for folk, der er
smittede med HIV. Man bør absolut være berettiget til pension, hvis ikke der er andre ting, som
tæller ind, siger socialudvalgsformanden Hans Erik Jepsen fra Struer. - På den ene side skal vi
følge folks egne ønsker så vidt som muligt. Men på den anden side vil det være en hjælp for nogle,
at holde dem i arbejde så længe som muligt, mener udvalgsformanden.
Dagen efter handlede lederen i Ekstra Bladet også om sagen:

Giv dog Palle pension
Ekstra Bladets leder d. 26. november 1994
I GÅRSDAGEN avis kunne vi fortælle den ulykkelige historie om den 18-årige bløder Palle Ravn,
der for 10 år siden via sin medicin blev smittet med HIV-virus. Den unge mand fra Struer-egnen
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har formentlig kun få år tilbage at leve i, før en gemen lungebetændelse, en leversygdom eller en
anden lidelse får bugt med hans stærkt svækkede immunforsvar
DERFOR har han bedt Struer Kommune om at få tildelt pension. I øjeblikket får han 1500 kr. om
måneden i bistandshjælp, og det rækker ikke engang til huslejen. Palle lever af den erstatning,
staten har givet ham, og som var tiltænkt udgifterne til livsforlængende medicin. Hans ansøgning
bakkes op af læger og psykologer, men Struer Kommune har foreløbigt sagt nej. Begrundelsen er
så absurd, at den kun kan være fabrikeret i et offentligt kontor uden fornemmelse for den enkelte
borgers livsvilkår: I følge alle regler og forskrifter skal Palle i stedet under revalideringen, så han
kan komme i arbejde!
MEN PALLE hverken kan eller vil tage et arbejde. HIV-smitten har gjort ham stærkt tunghør og
har samtidig påført ham en leversygdom, der kombineret med et kraftigt medicinforbrug giver ham
et stort søvnbehov. Den korte tid, Palle har tilbage, vil han forståeligt nok bruge til noget andet og
bedre end et job, der i mere end én forstand er udsigtsløst.
FORMANDEN for socialudvalget i Struer Kommune siger i dagens avis, at det kan være en fordel
for nogle HIV-smittede at blive holdt i arbejde så længe som muligt. Det er utvivlsomt rigtigt.
Erfaringen viser, at mennesker reagerer meget forskelligt på smitten, og de angrebne skal ikke
isoleres som spedalske. men grundlæggende må det være den enkelte HIV-patients personlige
behov og ønsker, der er udgangspunktet for den hjælp og støtte, det offentlige skal yde.
OG HIMLEN skal vide, at det offentlige system skylder Palle Ravn at gøre de sidste år af hans liv
så skånsomme som muligt. Han er ganske vist ikke blandt de otte blødere, som fra på mandag får
deres sag op i landsretten, efter at de er blevet HIV-smittet med blodpræperater. Dertil blev han
som otte-årig smittet "for tidligt" - dvs. inden man vidste, at ikke varmebehandlet blod indebar
risiko for AIDS. Men som han selv påpeger, er han og mange andre blødere alligevel ofre for de
fejl, myndighederne begik. Palle vil ikke have hævn, han vil blot have retfærdighed. Ellers kan vi
ikke være vort land og system bekendt mener han:
DET ER ikke Struer Kommunes skyld, at Palle reelt blev dødsdømt som otte-årig. Men som
nærmeste offentlige myndighed har den et ansvar for, at hans råb om retfærdighed bliver hørt, og
at han får den pension, han beder om. Der må være grænser for uanstændigheden.
Visse fordele var der jo ved at have været så meget i kontakt med medierne, for hvad skulle man
dog ellers stille op med sådan en overmagt som det offentlige repræsenterede?
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Palle havde anket afgørelsen til statsamtet, men det var umuligt at forudse hvad de ville komme
frem til, og uden mediernes hjælp var det måske ikke endt som det gjorde. For efter mere end et års
sagsbehandlingstid fik Palle endelig tilkendt førtidspension.

Nu får Palle pension
Ekstra Bladet d. 28 februar 1995
Af: Michael Elsborg
Struer vil ikke bruge penge på den 18-årige HIV-smittede bløder - nu bankes kommunen på plads.
- Jeg er vældig glad for, at der endelig sker noget. Men jeg kan stadig ikke forstå, hvorfor det skulle
tage mere end et år at få kommunen til at forstå, at jeg er syg.
Efter 13 måneders kamp får 18-årige Palle Ravn nu endelig pension. Palle er HIV-smittet bløder
og bad om hjælp i Struer Kommunes pensionsafdeling i januar sidste år.
- Desværre, du kan sagtens komme ind under revalideringen og arbejde, lød svaret.
Som følge af sin blødersygdom er Palle stærkt tunghør, og for 10 år siden blev han smittet med
HIV-virus gennem ikke-varmebehandlede faktorpræparater. Desuden er han smittet med en
leversygdom med et stort søvnbehov til følge. Alligevel overhørte den jyske kommune både
psykologer og speciellægers anbefalinger og nægtede stædigt Palle pension. - Hos os, som i så
mange andre kommuner, betragter man ikke HIV-smitte som en sygdom, der berettiger til pension,
forklarer Struers socialudvalgsformand, venstremanden Hans Erik Jepsen. Men det argument
holder ikke. Mandag afgjorde pensionsnævnet i Ringkøbing Statsamt, at Struer skal ryste op med
pensions-pengene til Palle Ravn.
Undskyld
- Kommunen har fortolket praksis på området meget strengt uden at se samlet på sagen. Palle Ravn
er ikke kun HIV-smittet. Han er også bløder og lider af en leversygdom. Derfor skal han have
mellemste pension med tilbagevirkende kraft, oplyser statsamtsmand Thomas Opstrup.
Det betyder, at Palle nu går sin pension fra 1. marts sidste år. Selv om Struer Kommune anker
afgørelsen, vil det ikke betyde nye udsættelser.
- Jeg tror ikke, vi anker. Vi må respektere, at statsamtet ser anderledes på sagen. Og så beklage
over for Palle Ravn, at der er gået så lang tid, undskylder socialudvalgsformanden fra Struer.
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Det var svært for Palle at forstå, hvorfor det skulle tage så lang tid, og hvorfor det skulle være så
besværligt. Hvad var det som gjorde at kommunen bare afviste, selvom alle eksperterne som de
havde spurgt til råds, entydigt havde sagt han skulle have det? Det er en skam at man tænker mere
på pengene end på mennesket. De som traf den afgørelse i kommunen, skulle have følt hvordan det
sled på Palle, hvordan det optog hans tanker næsten hver dag hele det år, og føle bitterheden over at
skulle kæmpe for noget som burde være enkelt i hans situation. Der var næsten ikke energi til den
kamp, oven i alt det andet.
Det var noget Palle ville tage med sig over i sit eget politiske virke, altid at tænke på mennesket
først.

Blødersagen
Samtidig med Palles kamp for førtidspension, og i starten af 1995, kom Blødersagen for retten.
Palle var ikke en af de 8 sagsøgerne, men som alle de andre blødere fulgte han retssagen med stor
interesse. Nu skulle der endelig placeres et ansvar. 47 ud af de 90 smittede blødere var allerede
døde. Danmarks Bløderforeningen var en forening i chok, og samtidig havde man i årevis kæmpet
med forarbejdet til denne retssag, det havde taget uendeligt mange ressourcer i så lille en forening.
To gange tog Kaj og Palle den lange tur over til København, for at følge retssagen. Den første gang,
var da Britta Schall Holberg skulle vidne. Palle regnede med at der var teleslynge i retssalen, men
underligt nok var det ikke tilfældet. Så Palle blev placeret i nævningeskranken, og kunne derfra
sidde og se Britta Schall Holberg direkte i øjnene under hele processen. Hun virkede nervøs og
ængstelig, og fumlede med forklaringerne. Blandt bløderne var der ingen tvivl om, at hun var den
øverst ansvarlige for skandalen med den manglende varmebehandling og screening af deres
medicin. Hun havde i overhørt alle advarslerne, og havde afvist at mødes med Terkel Andersen før
det var for sent. Inge og Jeannie, Kurt og Franks enker, var også til stede den dag. Alle var kommet
for næsten at se djævlen selv i øjnene, den person som kunne have reageret hurtigere, så mange var
blevet reddet.
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Efter retsmødet var stemningen mat, Britta Schall Holberg havde været et ynkeligt syn. Men hun
holdt fast på at hun intet kunne stilles til ansvar for. Det sårede bløderne, deres familie og efterladte,
at hun ikke engang kunne udvise lidt menneskelighed, og i det mindste vise at hun var bedrøvet
over situationen, i stedet var hun kold og kynisk, der kom ikke et eneste venligt ord fra hende.
Meget kunne hun havde reddet for sig selv, ved i det mindste at vise hun følte med bløderne og
deres pårørende, men det er aldrig sket. I årene som var gået siden, havde hun levet som om intet
var sket. Ironisk nok havde hun rejst rundt i landet for at holde foredrag om Etik og Moral! En dag
kommer regningen nok, når hun står foran Sankt Peter, for der møder hun vel sine ofre og må stå til
ansvar for gerningerne.
Den anden gang Kaj og Palle var i København, var da dommen skulle læses op. Mon ikke det meste
af Danmarks Bløderforening og pårørende, var til stede den dag? Alle var nervøse. Alt var i retten
blevet pudset af på embedsmændene, som belejligt nok intet kunne huske. Det havde været
umanerligt svært for den lille forening at løfte bevisbyrden mod selveste den danske stat, og et
kæmpefirma som Novo Nordisk. Novo Nordisk som havde spundet guld på at sundhedsstyrelsen
havde ladet dem bruge gammelt plasma til blødermedicin, plasma som ikke var varmebehandlet,
men som de frejdigt satte mærkater på som fortalte at det var blevet varmebehandlet..
Det gik som man frygtede. Dommeren afviste alle anklager. Det var den sorteste dag i Danmarks
Bløderforenings historie. Kun en af de otte sagsøgere fik medhold, hvilket kostede Novo Nordisk en
erstatning på sølle 19.000 kr. Som en ekstra bonus fik Novo Nordisk fri proces, så retssagen ikke
kostede dem en krone.
I andre europæiske lande, var de ansvarlige blevet dømt hårdt, men sådan skulle det altså ikke være
i lille Danmark.
På pressekonferencen i lokalerne på Danmarks Bløderforening, var stemningen sort. Alle havde et
tomt udtryk i ansigtet. Folk stod i krogene og rystede vantro på hovedet, mens pressen stille spurgte
ind til hvad de følte. Det var som at være med til en begravelse. Der var ingen retfærdighed til for
90 mennesker som var blevet påført HIV smitte gennem deres medicin. Det var en tragisk dag i den
danske retshistorie.
Kort efter domsfældelsen, fik Folketinget kolde fødder. Presset fra offentligheden var enorm. Alle
medier skrev om den fatale kendelse, om de menneskelige skæbner bag den. Palle og hans familie
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havde under retssagen endnu engang været aktive i medierne, og efter det triste dag i København
skrev det lokale dagblad en artikel.

HIV-smittet bløder: Retssamfundet spiller fallit i
blødersagen
Dagbladet Holstebro-Struer d. 15. februar 1995
Af: Brian Christensen
Den HIV-smittede Palle Lykke Ravn fra Bremdal ved Struer er dybt skuffet over afgørelsen på den
såkaldte blødersag ved Østre Landsret tirsdag. Otte blødere, der midt i firserne blev smittet med
HIV-virus gennem deres blødermedicin tabte sagen mod Indenrigsministeriet, Sundhedsstyrelsen
og Novo Nordisk.
Palle Lykke Ravn mener, at det danske retssamfund har spillet fallit med den afgørelse. Han er ikke
selv blandt bløderne, der har lagt sag an, men han har siddet på tilhører-rækkerne under mange af
retsmøderne.
- Afgørelsen betyder uhyggeligt meget for de HIV-smittede blødere. Mange af dem er langt henne i
deres sygdomsforløb, så det er et meget stort psykisk slag for dem, at de måske aldrig kommer til at
opleve, at der bliver fundet nogen, der er skyldige i deres død, siger Palle Lykke Ravn.
Naturligt med en undskyldning
Som alle de andre blødere havde Palle håbet på en klar placering af ansvaret i sagen. Han håber,
at politikerne nu vil kigge på sagen. Specielt sætter han sin lid til Socialdemokratiet. Han er selv
formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom i Holstebro og Struer. - Jeg synes, det ville
være naturligt, at de (Socialdemokratiet) går ind og støtter bløderne offentligt. For eksempel ved at
gøre lige som i Tyskland, hvor regeringen gav en uforbeholden undskyldning på den tyske stats
vegne og der efter gav alle en værdig erstatning. Så skal vi heller ikke spekulere over økonomien i
vores sidste leveår, siger Palle Lykke Ravn.
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Beklagelsen og Blødererstatningsfonden.
Rygterne begyndte at svirre om at Folketinget ville give de smittede en erstatning og en
undskyldning. Palle havde under processen med forhøjelsen af godtgørelsen, fået kontakt til det
lokale socialdemokratiske folketingsmedlem fra Holstebro, Henning Nielsen. Henning gav hver dag
Palle en opdatering på hvad der skete i Folketinget, hvad partierne snakkede om.
Det var tydeligt at en erstatning var på vej, men der var en forhindring som viste sig at blive stor.
Venstre ville som det eneste parti i Folketinget ikke være med til at give en undskyldning. Det ville
pålægge deres tidligere ministre et ansvar, som de ikke ønskede. Der blev forhandlet længe om det,
og eftersom alle krævede at det skulle være et enigt Folketing der stod bag, blev ordlyden en
”Beklagelse”. De 90 blødere og deres pårørende fik således en simpel beklagelse fra den danske
stat. Det var begrænset hvad det kunne bruges til. Erstatningen blev lavet om til at skulle være en
fond. 20 millioner blev der skudt i Fonden, som skulle eksistere i 15 år. Der regnede man ved de
sidste ville være døde!
Et efterspil blev at Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, den 14. februar 1996 fordømte at
bløderne var blevet dårligt behandlet af den danske stat. Domstolen fordømte at retssagen blev
trukket ud i så mange år før den kom for retten.
8 år tog det, fra Danmarks Bløderforening anlagde sag mod den danske stat og Novo Nordisk, til at
sagen kom for retten. 8 år hvor mange blødere døde i uvished om hvorvidt der ville blive placeret et
ansvar.
Oplevelserne med Kaj
Palle boede kun i egen lejlighed et halvt år, så kom Kaj og spurgte om han ikke ville flytte hjem
igen. Alternativet var at Kaj var nødt til at sælge huset på Rørsangervej. Dette ønskede Palle ikke,
og de blev enige om at han flyttede hjem igen, og fik to værelse i den ene ende af huset for sig selv.
Det blev starten på et voksende forhold mellem far og søn.
Årene som fulgte bandt Kaj og Palle tættere sammen end nogensinde. De drog afsted på mange
lange rejser sammen. I 1994 kørte de til Nordkap, de camperede i den åbne natur med deres lille
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telt, turen gik op gennem Rusland og Finland, og ned gennem Norge. Det gav dem blod på tanden,
og sommeren efter gik turen atter afsted med bil og telt, denne gang var det de tidligere
østbloklande som skulle udforskes, Kaj og Palle kørte rundt i Ungarn, Bulgarien og Rumænien, før
de nåede Grækenland og sejlede til Italiens ”hæl”.
De første to år efter Ritas død gik hurtigt, en ny hverdag havde efterhånden indfundet sig, Kaj og
Palle havde udviklet et fantastisk forhold. De lange ture havde bundet dem sammen, de havde lært
hinanden hudløst at kende. De delte så mange interesser, og de mange timer i bilen var gået med
snak om livet, om fortiden og fremtiden. Og så havde de sunget sammen, begge elskede de at synge
gamle danske sange, og intet sted er det dejligere end når man er langt væk hjemmefra.
I efterårsferien 1995 drog de endnu engang afsted på ferie sammen, turen gik til Florida. Men det
var en lang flyveture, og Kaj havde fået et problem. Han kunne ikke sidde ned ret lang tid ad
gangen, det gjorde ondt fra iskiasnerven, så han stod meget i midtergangen på flyveturen. Det
tænkte de ikke nærmere over, for Kaj havde kørt med vinduer i mange år, hvor han havde slæbt de
tunge trævinduer og døre. Hans ryg var ikke så god længere, og dette her var måske også en del af
den slitage. Men det viste sig at være noget helt andet. Turen til Florida skulle blive deres sidste
store tur sammen.
Alt får en ende.
Da Kaj og Palle vendte hjem fra Florida, gik Kaj til lægen. Det var helt galt med nerven bag i det
ene ben. Kaj havde besvær ved at passe sit arbejde, han kunne ikke sidde ned de mange timer i
lastbilen. Lægen ville sygemelde Kaj, men det ville Kaj ikke høre tale om. Derfor gik tiden, uden
det blev undersøgt.
Så den 29. februar 1996 blev Kaj indlagt i Holstebro, til undersøgelse.
Man troede det måske var en diskusprolaps. Den 1. marts fik han pludselig besked om, at han skulle
overflyttes til Århus med det samme. Lægen meddelte at de havde fundet en kræftsvulst ved
korsbenet. Kaj fik beskeden kort på hospitalsgangen, og uden videre forklaring, derefter blev
efterladt til sig selv.
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Kaj lagde sig i hospitalssengen, og var i lang tid i chok, inden han fik fat i den rullende mønttelefon,
og ringede til Pernille. Kaj var ikke sig selv, han kunne ikke få et ord frem da Pernille svarede i
telefonen. Pernille kunne høre han græd. Efter lidt tid fik Kaj fremstammet af han skulle flyttes til
Århus, men mere kunne Pernille ikke få ud af ham. Hun sagde de ville komme med det samme.
Pernille var rystet, aldrig havde hun hørt sin far sådan. Hun havde en rigtig dårlig fornemmelse, der
var helt sikkert et eller andet rivende galt. Hun lod Lars passe Anne Sophie, hentede Per og sammen
kørte de til Holstebro. De havde kun kort tid sammen med Kaj, inden han blev hentet af Falck som
skulle køre ham til Århus. Han skulle opereres samme aften, og de var alle tre brudt sammen da han
havde fortalt det var kræft. Åh nej, ikke nu igen, det gik lige så godt, Pernille og Per kunne ikke
fatte omfanget af det der skete. Nu var de endelig begyndt at leve igen, efter tabet af Rita, og så
skete det her.
Palle var ikke hjemme, han var til DSU træf i Slagelse. Det var samme aften som de var ankommet,
og efter intromødet om hvad der skulle ske, var det tid til aftensmad. Palle gik en tur i stedet for at
spise, han kunne alligevel ikke holde maden i maven, så han ville gå ned og se Slagelses centrum.
Nede i centrum, på en stor plads, fandt han en telefonboks, og ringede hjem til Per på Rørsangervej
for at høre hvordan det gik derhjemme. Per tog telefonen, og spurgte straks Palle ud om hvordan
han havde det. Palle blev lidt forvirret, jo han havde det da fint nok svarede han. Per sagde at nu
måtte Palle ikke blive bange, men der var noget som han skulle have besked om. Nå, tænkte Palle,
hvad kan det mon være. ”Far er blevet flyttet til Århus i dag, og er blevet opereret”, begyndte Per.
Palle blev stille, hvorfor mon de flyttede ham til Århus for det, tænkte Palle.
”Palle, de fandt en kræftsvulst ved korsbenet”, sagde Per stille. Palle blev helt kold i hele kroppen,
han rystede, tårerne begyndte at løbe ned af kinderne. Pludselig stod han helt alene i verden, det var
som om torvet i Slagelse var blevet til en kulisse Palle stod i, noget uvirkelig skete omkring ham.
Tankerne for gennem hovedet, nej nej nej tænkte han. Palle hørte Per sige noget i røret, men
registrerede det ikke rigtigt, svarede automatisk på spørgsmål uden at være rigtigt til stede. Palle fik
sagt at han ville rejse til Århus med det samme. Per og Pernille ville komme der den næste morgen,
så kunne de mødes der. Røret blev lagt på. Palle græd, og var rasende. Hvorfor nu det her, tænkte
han. Har vi ikke måtte lide nok. Nu var vi lige begyndte at leve igen, sorgen efter mor var blevet til
at leve med, og så kommer det her. Palle gik grædende den lange tur fra torvet tilbage til
kursusstedet. DSU’erne var ved at holde fest, folk drak og snakkede højlydt. Palle smuttede
ubemærket ind og satte sig på det værelse som han delte med de andre fra hans afdeling. Han måtte
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samle sig, få styr på sig selv. Det føltes umuligt. Palle gik ned og fandt en telefon, og ringede til
DSB. Der kørte en sovevogn til Århus om et par timer, Palle bestilte billet og lagde på. På gangen
stødte han på folk med store smil, de hyggede sig, og spurgte om Palle ikke kom med. De så nok
ikke hans røde øjne? Palle ignorerede dem og gik direkte til værelset. Der sank han hulkende om på
sengen, og brød fuldstændig sammen. Det var som om hele hans verden krakelerede. Hvad nu hvis
far døde, hvem skal passe mig når jeg bliver syg, var en af de tanker han gjorde sig. Men det
virkede så uvirkelig. Hans klippe af en far, der aldrig havde haft en sygedag fra arbejdet før han
blev indlagt i sidste måned.
Et par af DSU’erne fra Palles afdeling kom op, og snakkede lidt med ham. Men Palle var tabt for
omgivelserne. Tænkte kun på at komme til Århus, og være ved sin fars side. Tiden nærmede sig, og
Palle fik en taxi til at køre ham til banegården. Der fandt han sin sovevogn og smed sig i køjen.
Palle sov ikke mens toget bumlede over Sjælland, han mærkede da toget kørte ind på færgen over
Storebælt. På turen over Fyn lykkedes det at blunde lidt, men da toget halv fem om morgenen
trillede ind på Århus station, var Palle vågen, men uklar i hovedet. Han som havde været i Århus så
mange gange, kunne slet ikke huske hvordan byen så ud, og hvor kommunehospitalet var. Han
famlede rundt i gader, i håb om at finde en taxi. Det var en lørdag morgen og folk var på vej hjem
fra nattelivet, alle taxier som kom forbi var optaget. Palle var desorienteret, og mistede helt modet.
Til sidst gik han ind på et hotel, og så på receptionisten med bedende øjne, og spurgte om hun ikke
ville ringe efter en taxi for ham. Receptionisten kunne se han ikke var meget værd, og at han var
temmelig nedtrykt, hun ringede straks efter en vogn, og bad Palle sætte sig i sofaen indtil den kom.
Ved seks tiden var Palle endelig ved hospitalet. Døren ind til afdelingen var låst, og Palle ringede
på. En sygeplejerske kom ud og åbnede, og sagde der ikke var åbningstid endnu. Palle forklarede
han lige var kommet med toget, og skulle besøge sin far. Sygeplejersken forbarmede sig over ham,
og lukkede ham ind. Palle blev vist ind på en opholdsstue hvor han kunne sidde indtil Kaj var
vågnet.
Klokken var syv da sygeplejersken kom ind og sagde Palle gerne måtte gå ind og vække sin far. Det
var vidunderligt at se ham igen.
Der gik ikke længe før Per, Pernille og Lars kom. Senere samme dag kom der en læge, og fortalte at
operationen var forløbet godt, men at de desværre også havde fundet nogle svulster oppe ad
rygsøjlen som havde trykket på nerverne. De havde fjernet alt de kunne se, men vidste ikke om det
var nok.
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I ugerne efter kørte Per, Pernille og Palle hver dag til Århus. Af sted tidligt om morgenen, og hjem
sent om aftenen. Det var en hård omgang, men de tre søskende var gode til at støtte hinanden, og
derfor gik det.
Den 11 marts kom der svar på nye prøver. Beskeden var at Kaj havde knoglemarvskræft, som ikke
kunne helbredes, men lægerne mente de kunne holde det i skak i mange år.
Kaj havde genvundet sin fightervilje, og var villig til at kæmpe for sagen. Sammen snakkede de
meget om hvordan de kunne hjælpe hinanden, og hvordan de kunne bruge erfaringerne fra Ritas
sygdom.
Kaj var meget afkræftet efter operationen, men kom langsomt til hægterne.
For Palle var det et mareridt, hele uvisheden om faderens skæbne. Ritas lange opslidende sygdom
sad i bevidstheden hos hele familien, og man orkede næsten ikke at tænke over hvad det her kunne
indebære. En dag blev taget ad gangen, der blev ikke lagt planer ud i fremtiden.

Kaj den ukuelige
Kaj kom hjem igen. Han var afkræftet men fortsatte genoptræningen hver dag i Holstebro. Holde
sig fra arbejde kunne Kaj ikke, så om aftenen kørte han op på arbejdspladsen, hvor han nu brugte
tiden på at bringe orden i papirerne og planlægge ruterne for chaufførerne. Kaj sad der til sent ud på
aftenen, og Palle tog turen omkring Struer Smørrebrød og hentede Dagens Ret, som han så kørte ud
til Centrum Vinduer med. Kaj spiste på kontoret, fordybet i papirerne, og Palle kom så tilbage
senere og kørte ham hjem. Kaj havde arbejdet hele sit liv, han var blevet sendt ud for at tjene på
landet da han var 12 år, og siden da havde ingen dag været uden aktivitet. Selvom han var afkræftet
kunne Kaj ikke forlige sig med bare at sidde derhjemme, og kollegaerne på Centrum Vinduer
værdsatte hans indsats og opmuntrede ham.
Sådan forsatte dagene til den 26 marts, da startede strålebehandlingen, og Kaj blev indlagt på
patienthotellet ved Kommunehospitalet i Århus. Palle og Pernille kørte atter hver dag til Århus, for
at være sammen med Kaj. Han havde det glimrende og trivedes med personalet. Kaj havde altid haft
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evnen til at kunne snakke med alle han mødte, og snart kendte han alle på hospitalet og hyggede sig
med dem. 29 marts startede han på kemoterapi, det var en drøj omgang, men han stod det igennem.
Derefter kom han hjem igen, og forsatte den daglige genoptræning i Holstebro, sammen med
aftenerne på Centrum Vinduer. Kaj holdt humøret højt, håret var røget sig en tur men man kunne jo
miste værre ting, som han sagde. Optimisme og humor var ledetrådene til at overleve.
Kaj havde en stor viden om mange ting. Han kendte alle fugle, træer, blomster, ja alt hvad naturen
kunne opbyde vidste Kaj hvad var. Han havde i årevis lavet selvangivelserne til skattevæsenet for
sine kollegaer og venner, alt hvad Kaj rørte ved blev sirlig sat i mapper og holdt i orden til punkt og
prikke. Han var afholdt af alle dem han færdes i blandt, og nu da han var blevet syg blev det tydeligt
hvor mange det faktisk var. Folk kom på besøg, og ellers ringede telefonen konstant. Kaj var
beskæftiget hele tiden, der var ikke noget med at sidde og have ondt af sig selv.
For Palle havde Kaj nærmest idolstatus. Faderen stod som en klippe man altid kunne klamre sig til,
der var intet som kunne vælte den. Palle havde aldrig set Kaj hidse sig op, uanset hvad var Kaj altid
rolig og velovervejet. Kaj gjorde aldrig noget uoverlagt, alt var planlagt og ordnet til perfektion.
Men Kaj var ikke så god til at snakke om følelser, han var en praktisk mand og var bedre til at
handle.
Kajs børn så alle op til ham, i dyb beundring. Der var noget at leve op til.
Kajs personlighed gjorde at han valgte at anskue sin sygdom, på den praktiske måde. Han gjorde alt
hvad han kunne for at holde sig i gang, og med højt humør tog han en dag ad gangen.
Med fuld udrykning
Tiden gik, to måneder havde der været lutter fremgang. Alle var optimistiske. Kaj tog stadig sine
aftener på Centrum Vinduer og kørte endda en par ture som afløser.
Men så skete det pludselig, den. 21. maj blev Kaj dårlig, da Pernille kom hjem på besøg sad Kaj
inde på hans seng og var helt hvid i hovedet, han kunne ikke få et ord frem. Pernille ringede med
det samme efter en ambulance. Kaj blev med udrykning kørt til skadestuen i Holstebro.
Der samledes Per, Pernille og Palle i venteværelset, ude af sig selv af frygt. Pernille var dybt
chokeret over det syn hun havde mødt i hjemmet, Kajs tilstand havde været meget kritisk. Men
hvad var det dog der var sket, de forstod det ikke.
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Fire timer sad de tre søskende og ventede, før en læge kom ud til dem. Han fortalte at tarmen var
sprunget, og affaldsstofferne var kommet ud i kroppen. Kaj var nu flyttet til intensiv. Mere
information fik de ikke, og de var meget forvirrede over hvad det betød. Først flere timer senere
lykkedes det at få fat i en læge, som ville give en dybere forklaring. Han fortalte at Kaj havde været
tæt på at dø, og at han stadig befandt sig i en meget kritisk fase. De kunne endnu ikke sige hvor
meget skade det havde forårsaget.
Endelig fik Per, Pernille og Palle lov til at gå ind til Kaj som sov. Der sad de nærmest i chok i nogle
timer, før en sygeplejerske kom. Hun sagde at de burde køre hjem og sove, der var intet de kunne
gøre nu og her, de skulle nok give besked hvis der skete noget.
Op ad bakken igen
Kaj overlevede, men de mange uger på intensiv havde taget på ham. Der var ikke andet end skind
og ben tilbage, da Kaj blev udskrevet. 53 år gammel var han, men han havde lignet en på 40 før
kræften slog til. Det mørke hår, som i familien normalt først blev gråt i en høj alder, var nu ved at få
grå stænk, Kaj var med et blevet gammel. Kaj havde fået opereret en stomi ind, så hans afføring nu
endte i en pose placeret på maven. Det krævede meget tilvænning for ham.
Kaj blev anbefalet at tage på rekreation, på Dallund Slot på Fyn.
Palle var alvorligt syg med noget influenza lignende, og havde fået penicillin. Palles krop havde
afvist penicillinen og resultatet var at han nu var dækket af røde pletter over hele kroppen. Det blev
derfor bestemt at Palle tog med Kaj på opholdet. Det gjorde det hele lettere for dem begge.
Ved ankomsten til Dallund Slot, var de to et ynkeligt syn. De første dage gik godt, og de nød
opholdet på det smukke Slot, som havde en en dejlig park omkring. Kaj skulle sove til middag hver
dag, det var ikke noget for Palle, så han kørte ind til det lokale bibliotek og lånte en stor stak noder.
Så når Kaj fik sin middagssøvn, gik Palle ned i den store stue og spillede på flyglet. Palle havde
gået til undervisning på elorgel som lille, og det var en sjov udfordring at konvertere dette til
flygelspil.
To uger skulle de opholde sig på slottet. Efter de første tre dage var de begyndte at gå ture i parken.
Det blev dog snart for småt for globetrotterne, og de tog så bilen ud og udforskede Fyn. Da de var
godt inde i den anden uge på slottet, var aktivitetsniveauet steget markant, og de begyndte at få
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”slots-kriller”. Hverdagen var skemalagt, maden var god men meget ensartet. Det bekom dem
derfor godt da de to uger var ovre, og de atter satte kursen mod hjemmet på Rørsangervej.
De to uger havde gjort underværker. Kaj begyndte igen med sine aftenture til Centrum Vinduer.
Han beklagede sig humoristisk over at de havde rodet det hele til mens han havde været væk, så han
måtte bruge de første aftener på blot at få orden i det hele igen.
Den sommer starter Per på Søfartsskolen igen, på Fanø denne gang. Palle kørte sammen med ham i
i en lejet flyttebil hans ting til Fanø. De snakkede hele turen, om Kaj og om fremtiden. Den ser ikke
for lys ud, men Kajs optimisme betyder meget, måske kan han klare det.
Tilbageslag
Det gik støt fremad resten af sommeren, og den 9. september er Kajs behandling overstået.
Det bliver fejret ved at hele familien bestiller to ugers ferie på Lanzarote. Det var første gang hele
familien skulle af sted sammen på chartertur. Det var lige hvad de havde brug for. Alle glædede sig
meget. Afrejsedagen var sat til 11. november, og tiden dertil kunne kun gå for langsomt.
Den 5. november kuldsejlede alle planerne. Da Kaj vågnede den dag, var alt ikke som det skulle
være. Han kunne ikke mærke sine ben. Pokkers også tænkte Kaj, han var irriteret over det. De
bange anelser krøb under huden, var det nu kræften som var tilbage?
Kaj blev akut indlagt. Dagen efter kom beskeden: En ny svulst, som sidder på ryggen og trykker på
nerverne. Kaj bliver opereret med det samme. Han er ked af rejsen ikke bliver til noget, ja det er
hele familien. Men det fylder nu ikke så meget, kræften er tilbage igen, nu som de lige havde håbet
at det skulle blive godt igen, efter den lange udmattende kamp efter tarmen sprang, med den
efterfølgende næsten endeløse genoptræning.
Den 12. december blev Kaj udskrevet igen. Han nød at komme hjem på Rørsangervej igen, og
familien var sammen hver aften.
Så blev det jul. Kajs gamle mor Olga var der, hun havde det meget svært med Kajs sygdom, men
nyder denne aften med sin dreng. Da julemaden er spist, blev det tid til gaverne, Kaj var så træt og
havde det skidt, men lille Anne Sophie hjalp ham med at åbne sine gaver. Kaj forsøgte at holde
stemningen høj, men de tre søskende kunne se trætheden lyse ud af ham. Det blev en kort juleaften,

108

Kaj måtte i seng straks efter gaverne var åbnet, og stemningen var ikke rigtig til fest. Men alle var
enige om at det havde været en god dag.
1997
Det nye år kom, nytårsaften da klokken slog tolv, sov Kaj i sin seng. Der var ikke overskud til at
fejre det. En uge efter bliver Kaj undersøgt igen. Der er meget dårlige nyheder. Der sidder en masse
svulster hele vejen op af Kajs rygsøjle. Lægerne vil ikke operere igen, de siger at der ikke er mere at
gøre.
Kaj føler afgrunden nærme sig. Han har kæmpet, på intet tidspunkt har han mistet modet, men nu
falder verden sammen. Kaj må have noget at tro på, et håb. Uden håb er der intet liv.
Han læser om John Boel i Aulum, som tilbyder noget naturmedicin der skal sprøjtes ind i maven.
Det skulle kunne dræbe kræftsvulster, og han starter på behandlingen. Samtidig modtager han
akupunktur, og Kaj binder hele sit håb til disse behandlinger. Det er rigtig dyrt, men mentalt betyder
det meget at have et håb.
Det hjælper ikke rigtig, Kaj bliver langsomt svagere, og har nu svært ved at gå. Nogle dage går det
nogenlunde, mens andre dage er det virkelig skidt.
Palle glider ind i sin internetverden igen. Det her er mere end han kan forholde sig til. Hans egen
situation er ikke alt for god. Immunforsvaret er væk, CD4 cellerne som viser immunforsvarets
styrke er på nul nu. Palle har en følelse af panik. Han har levet med sorgen over moderens død, det
har været svært, men Kaj samlede ham op og de fik de nogle fantastiske år sammen. Forholdet til
Kaj blev tæt, de delte alle oplevelser og kunne snakke sammen om alt. Kaj gav tryghed, den altid
sikre base. Palle vidste ikke om han kunne klare sin egen kamp mod HIV meget længere. Hvordan
skulle det lade sig gøre uden Kaj. Vil jeg overhovedet have lyst til at leve videre, tænkte Palle. Nej,
tanken om at Kaj kunne dø var alt for skræmmende. Palle var 20 år gammel nu, og kunne ikke se ret
meget fremtid for sig. Han gled ind i den mindre smertefulde internetverden. Blandt mange som
Palle snakkede med, var der en pige ved navn Rikke. De snakkede bare almindeligt sammen, ofte
om Rikke der havde været volentør på et børnehjem i Honduras. Palle fortalte også om sig selv, han
skjulte intet. De blev gode venner. Palle snakkede med mange forskellige mennesker på nettet, de
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fleste havde problemer af forskellig art, og Palle lyttede til dem og hjalp dem så godt han kunne.
Det faldt ham nemt, og så kunne han glemme den barske virkelighed i mens.
Det lykkedes Pernille at få Kaj til at tale om sine følelser, de har nogle gode samtaler hvor hun får
indsigt i hvor ked af situationen Kaj er, og hvor magtesløs han føler sig. Han føler et ansvar overfor
Palle, og frygter at forlade ham nu hvor det efterhånden snerper til med at holde HIV´en i ave.
Over for Palle er Kaj stadig den optimistiske fighter, Palle forsøger at få Kaj til at tale med ham,
men Kaj undviger. Kaj vil ikke ligge flere sten på Palles ryg, der er bekymringer nok for ham i
forvejen.
Pludselig den 5. januar glider Kaj uden varsel over i sin egen verden, tilbage til fortiden og alle de
gode minder. Pernille opdager det, mens de sidder i køkkenet. Kaj kigger rundt med store øjne, og
siger så ”sikke nogle flotte farver de har her i køkkenet, det er magen til det jeg har derhjemme”.
Det giver et ryk i Pernille, og hun stirrer vantro på Kaj. ”Jamen far, det er jo dit eget køkken” svarer
hun. Det lader ikke til at gøre indtryk på Kaj, som forsætter ”Manden der bor her har fuldskæg”. Nu
ved Pernille der er noget helt galt. Ja Kaj havde fuldskæg de første år familien boede på
Rørsangervej, det er ham selv han ser.
Pernilles første tanke er at han må have fået for store doser af sin medicin. Hun følger ham ind i
sengen og putter ham under dynen. Derefter ringede hun til lægen og bad ham komme.
Da lægen kom følger Pernille Kaj ind i køkkenet. Kaj syntes det var noget pjat, han fejler da ikke
noget. Lægen bad Kaj oplyse sit navn og CPR nummer. Det voldte ikke Kaj nogen problemer, og
han kiggede lidt underligt på lægen, hvad skulle det her dog gøre godt for? Tænkte han vel.
Men Pernille havde luret ham, for Kaj havde det altid sådan når der var læger til stede, så fejlede
han aldrig noget, det var ren refleks. ”Far, fortæl lægen hvad du har lavet i dag” forsøgte hun i
stedet.
Kaj kiggede op med et smil, og sagde: ”Jamen jeg har da været på arbejde”.
Lægen vidste selvfølgelig at afkræftede Kaj, bestemt ikke havde været på arbejde de sidste
måneder. Der var noget alvorlig galt.
Da Kaj var blevet undersøgt var beskeden at svulsterne var gået til hovedet, nu var det kun et
spørgsmål om tid.
Per kommer hjem fra Søfartsskolen på Fanø, det er nu tredje gang han må stoppe i utide. Først ved
arbejdsulykken da han var i lære hos DFDS, så i tiden efter Ritas død hvor han ikke magtede at
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samle sig om studierne i Svendborg. Nu må han atter stoppe, men det er hans mindste bekymring.
Kajs tid er ved at rinde ud, nu må de tre søskende stå sammen om at passe ham, han tager som den
ældste ansvaret på sig og rejser hjem.
Der kom mange pudsige hændelser i tiden efter. Kaj lå i sengen og talte i telefon med dynen, og
man kunne høre ham højlydt snakke med alle de arbejdskammerater han havde haft. Der var snak
om vinduer der skulle leveres til tiden, og Kaj skældte en overgang ud fordi de ikke var kommet af
sted med et læs endnu.
Kajs chaufførkollega hos Centrum Vinduer, Ib Tang Sørensen, kom ofte på besøg. Når Ib kom ind
af døren til værelset hvor Kaj lå i sengen, så slog Kaj med det samme over i arbejdssnak. Det var
søreme godt Ib kom, så kunne han nå til Floulev med et læs vinduer.
Alle tog det med et smil, for Kaj havde det tilsyneladende godt. Han fik smertestillende, og mentalt
var han et sted hvor alt var som Kaj ville have det.
Men langsomt gled han væk.
Per, Pernille og Palle fik valget, skulle Kaj indlægges den sidste tid? Nej, besluttede de i fællesskab,
deres far havde passet mor hjemme, det var det samme han selv ville ønske i sin sidste tid, han
skulle ikke bringes ud af de trygge rammer. Der blev lavet aftaler med hjemmeplejen, og så var der
endnu engang uundværlig hjælp fra naboerne på Rørsangervej, hvor Sonja og Anny gav en hånd
med.
De tre søskende havde aldrig klaret det uden den hjælp. De støttede også hinanden, og snakkede
meget om hvad de følte. Det var en svær tid. Verden var gået i stå og nu handlede det bare om at
gøre Kajs sidste tid gnidningsfri. Det er i sådan en modgang, at man lærer sinde sande venner at
kende, og finder sine egne begrænsninger. Huset på Rørsangervej var fyldt med hjælpende hænder,
og de tre søskende to glade imod det. Det var hårdt, Kaj havde ingen kontakt til virkeligheden mere,
det handlede om regulær pleje. De fleste ting blev gjort præcist som tre år tidligere, da Rita lå for
døden i det samme værelse på Rørsangervej 37.
Lille Anne Sophie som nu var fem år gammel, var ofte med når Pernille og Lars kom for at hjælpe i
hjemmet. Så satte hun sig ved sin morfars seng og holdt hans hånd. Hun fornemmede alvoren,
hendes elskede morfar var meget syg. De to havde haft et ganske særligt forhold, Kaj havde ofte
passet hende, cyklet ture med hende og fortalte om gamle dage. Lille Anne Sophie så meget op til
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sin morfar, nu sad hun der med sin lille hånd i hans, morfar smilede et par gange når han så hende,
men var for det meste i sin egen verden.
At enden var nær var ingen i tvivl om. En aften begyndte Kaj at ryste. Dødskramper sagde lægen.
Palle kunne ikke holde det ud, han måtte forsøge et eller andet. Han vidste Kaj elskede de gamle
danske sange, og på hylden i Kajs kontor fandt Palle en sangbog. Så satte han sig ved sengen, tog et
fast greb med den ene hånd, om Kajs rystende hånd, holdt den stille og begyndte at synge. Palle
sang alle sangene i bogen, fra første til sidste side. Tre timer sad han der og sang. Kajs rysten blev
gradvist mindre, og til sidst rystede han slet ikke mere. Palle blev så glad og sang videre, og
stoppede først da Pernille kom ind og krammede ham, det var smukt gjort sagde hun.
I hele taget var facaderne lagt ned, der var ingen grund til at være flove over vise følelser, de tre
søskende passede godt på hinanden og det gav dem styrken som var nødvendig.
Situationen ændrede sig nu minut for minut. De så hvordan svulsterne brød frem overalt på Kajs
krop. På hans hoved bulede tre store svulster nu op. Kajs øjne skelede, og han trak vejret i ryk.
Palle kørte til et DSU møde, Pernille havde sagt at han ville have godt af at komme lidt ud. De
skulle nok ringe hvis der skete noget. Palle nåede at være 10 minutter i lokalet i Holstebro, så
ringede Pernille og sagde han hellere måtte komme hjem nu. Fartgrænserne blev ikke ligefrem
overholdt på turen tilbage til Struer, Palle ville hjem hurtigst muligt, som om hans tilstedeværelse
på magisk vis kunne redde Kaj. For ja, Palle håbede stadig. Det var absurd men måske skete der et
mirakel? Inderst inde vidste Palle dog godt hvad der skulle ske. Det var bare så ubegribeligt,
konsekvensen af det var umulig at overskue fuldt ud.
Hjemme igen var alarmen afblæst, men alle græd, de havde troet det skulle ske nu, det havde været
skræmmende. Kaj var dog forholdsvis stabil igen. De skiftedes til at sidde ved ham. Da Palle sad
der alene, satte Kaj sig pludselig op i sengen, helt klar i blikket. Hans hånd tog et fast tag i Palles
trøje, og trak ham ind til sig. Med øret mod Kajs mund. ”Du… skal blive ... ved” forsøgte Kaj at
sige, stemmen var hæs for hans hals var tør. Palle rystede på hovedet, var ikke sikker på han havde
hørt rigtigt: ”hvad er det du vil sige far?” Spurgte han. Kaj trak Palle endnu tættere ind, han brugte
alle sine kræfter nu. ”Du må ikke give op, du skal kæmpe!” kom det endnu mere hæst men dog
mere tydeligt fra Kaj. ”Jeg skal nok kæmpe far” fremstammede Palle, mens tårerne løb. Der kom et
smil og et glimt i øjet, et kort sekund, og så faldt Kaj tilbage på hovedpuden. Palle sad på knæ ved
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sengen, helt stille, kiggede på sin far. Kaj var væk igen, de skelende øjne rullede rundt. Palle kaldte
på Pernille og fortalte hvad der var sket. De var enige om at Kaj ville have at Palle skulle blive ved
med at kæmpe mod HIV´en, at dette her ikke måtte få ham til at give op. Palle græd, det var så
håbløst, hvad skulle han dog stille op. Det måttes skydes til side nu, der var så meget andet lige nu
at bekymre sig om.
Fra det øjeblik med klarhed kom enden hastigt nærmere. Det var sent, de tre søskende var
udmattede af træthed og bekymring. De valgte at dele vagten op, Per og Palle tog den første mens
Pernille ville sove lidt på sofaen i stuen. Hun kunne ikke falde i søvn, og efter en tid kom hun ind på
værelset igen. ”Palle prøv om du kan få lidt søvn” bad hun. Palle rejse sig og tumlede ind til sin
seng hvor han drattede omkuld.
En time gik der, så vågnede Palle ved at han blev rusket i. Famlede efter sine høreapparater, og fik
dem sat i. ”Far er død” sagde Pernille, tårerne løb ned af hendes kinder.
Det var lige sket, hun havde siddet hos ham da det skete. Hun havde holdt ham tæt ind til sig, og
brugte de sidste minutter af hans liv på at fortælle ham hvor højt de alle elskede ham, hvilken
vidunderlig far han havde været.
Det praktiske
Nu kom der liv i huset. Pernille ringede til de venner og naboer som havde hjulpet med at pleje Kaj
den sidste tid. Så kom lægen for at erklære Kaj død. Palle havde en følelse af deja vu, det hele var
præcis som for tre et halvt år siden, da Rita var død. Alle de praktiske ting som pludselig skulle
ordnes. Per, Pernille og Anny vaskede Kaj og gav ham pænt tøj på. Så kørte de tre søskende ud til
bedemanden, den selvsamme som de havde brugt ved Ritas død.
Ved middagstid kom bedemanden med kisten, Kaj blev flyttet over i den, og lå i den i soveværelset.
Kajs seng blev skilt ad og taget ud, så kisten kunne stå i midten af rummet. Der kom mange
blomsterbuketter, og inden længe var værelset fyldt op med smukke blomster. Gardinet var trukket
for, og vinduet åbnet på klem. Som med Rita, skulle Kaj blive i huset til den næste dag, de ville
våge over hans lig.
Travlheden, og besøg fra naboer og venner, gjorde at dagen hurtigt gik, de tre søskende havde ikke
haft tid til at tænke ret meget, der var så meget der skulle gøres og så mange som skulle have
besked.
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Pernille kørte hjem til sin lille familie. Per og Palle sad tilbage i huset. De bestilte pizza og så tv,
hyggede sig så godt som det nu lod sig gøre. Tabet var endnu uvirkeligt, det var ikke rigtig gået op
for dem endnu, at barndommens sikre bastion var faldet sammen med Kaj.
Vågenatten
Palle sad hos Kaj det meste af natten. Med billedalbummene fra deres lange ture, og mindes alle de
gode oplevelser som de havde haft sammen. Kaj og Palle havde fået et unikt forhold siden Ritas
død, det havde også været godt inden, men båndende og samhørigheden var blevet styrket på de
lange ture. De havde delt mange interesser, og havde snakket om alt mellem himmel og jord. Kaj
vidste noget om alt, og det meste om meget, Palle forsøgte at suge det til sig, men tiden havde været
alt for kort, der var endnu så meget han gerne ville have lært fra sin far. Det var alt for tidligt, Palle
græd over den bitre skæbne familien blev vist. Rita og Kaj havde fortjent nogle gode år, efter alt det
de havde ofret i Palles barndom. Kaj og Palle havde fået lidt af det, i tiden efter Ritas død, men de
havde haft så mange planer som nu aldrig kunne blive til noget. Det var ubærligt at klippen var
sunket i havet, Palle følte sig nøgen og uden ståsted. Hjemmet på Rørsangervej, som hele Palles liv
havde været den sikre base, det ville forsvinde nu, huset skulle sælges. Mens Palle så på Kaj i
kisten, så han sit liv styrte i grus, alt lod til at være ovre, for hvilken fremtid var der? Palles helbred
stod ikke til at blive bedre, hvem skulle passe ham hvis han blev syg. Det var tanker som måtte
stoppes i flugten, Palle kunne ikke klare at tænke dem til ende, for der fandtes ikke rigtig noget
svar. Per og Pernille ville selvfølgelig tage deres tørn, men det kunne aldrig blive i hjemmet på
Rørsangervej, og det ville aldrig blive på den samme måde som hvis Kaj eller Rita havde været der.
Palle var slap i hele kroppen, al vilje og energi syntes at have forladt ham. Han talte til Kaj som lå i
kisten, om alle de gode minder som de havde sammen, det var som om Kaj var i rummet endnu og
kunne høre ham. Kaj havde plantet meget af sin religiøse opfattelse i Palle, og selvom Palle ikke
ville vedkende sig at være religiøs, så handlede han instinktivt som Kaj ville have gjort, og brugte
natten til at tage afsked med Kaj.
Per kom ind, og sammen sad de i lang tid og snakkede. Per og Palle havde aldrig haft noget tæt
forhold til hinanden. Per var 10 år ældre, og de havde ikke haft meget tilfælles i barndommen. Per
og Pernille havde haft meget sammen, og sidenhen Pernille og Palle. Per havde lidt mest under at
miste sin mor, han var ikke andet end en stor dreng da Palle kom til verden, og pludselig tog beslag
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på al Ritas tid. Da de opdagede Palle var bløder, og Rita følte skylden og ansvaret for det, gled Per
ubevist længere væk fra hende. Men Per mærkede det, og begræd savnet af sin mor.
Indtil disse svære stunder de tre søskende nu havde været igennem sammen, havde der ikke rigtigt
været noget Per og Palle forhold. Det var startet under plejen af Kaj, hvor 30 årige Per havde bredt
sine beskyttende vinger ud over sine søskende. Per var vokset mentalt, og havde taget ansvaret for
dem på sig. I denne sene nattestund kunne Per og Palle snakke sammen som aldrig før. Per var
blevet den lille families overhoved.
Afskeden
Den nye dag kom alt for hurtigt syntes Palle. Pludselig var det morgen, og familie og venner
begyndte at ankomme til Rørsangervej. Der skulle tages afsked med Kaj. Kajs gamle mor Olga
græd, hun kunne ikke bære at se sin søn i en kiste, Kajs søskende Ruth og Grethe tog sig af hende.
Ib og Sonja samt Anny og Herman var kommet. Margit som også havde hjulpet meget var der, og
det samme var Kajs arbejdskammerat Ib Tang Sørensen. Præsten Gunnar Andreasen kom, han var
tydeligt rørt over situationen, familien havde været ramt så hårdt.
Alle stod samlet rundt om kisten, mens præsten sagde nogle ord. Så blev der sunget salmer, og til
sidst sang de alle ”Nu går solen sin vej”, den smukke sang Pernille havde sunget ved Ritas kiste.
Dernæst forlod alle værelset, undtagen de tre søskende. Nu skulle de lukke kisten.
Allerede da gæsterne ankom græd Palle, han kunne slet ikke samle sig om præstens ord, han græd
og græd. Da de skulle synge brød Palle sammen og satte sig hulkende på knæ. Der sad han da
gæsterne gik ud. Per og Pernille lagde armen om ham, så sad de stille en stund og snakkede roligt til
ham. Palle kunne ikke stoppe med at græde, det var som tusinde tårer skulle ud. Palle forsøgte at
rejse sig, men brød helt sammen igen, Pernille og Per græd også nu, det var hjerteskærende.
De fik hjulpet Palle op og stå, og stod der og holdt tæt om hinanden. Længe stod de der, så gik Per
hen og lagde det hvide stykke stof over Kajs ansigt. Palle næsten skreg, ”stop, ikke endnu, bare lidt
endnu” bad han mens tårerne forsatte deres evige strøm. Per tog stoffet væk, og gav det stille til
Palle. ”Læg du det på når du er klar”, sagde han. Tiden gik, Pernille græd nu ligeså meget som
Palle, men ruskede lidt i ham, ”kom lad os få det overstået”, bad hun. Så gik de over sammen,
Pernille og Palle, og lagde i fællesskab stoffet over Kajs ansigt. Per løftede straks lågen op og lagde
det på kisten. Så tog de hver to skruer, og skruede låget fast. Palle og Pernilles tilstand var elendig
da de åbnede døren, de havde grædt så meget at benene dårligt kunne bære dem. Familie og venner
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ilede dem alle tre i møde, var klar med støtte og beroligende ord. Palle kunne ikke være med til at
bære Kajs kiste ud, han kunne slet ikke stoppe med at græde. Han gik bagved sammen med Pernille.
Da de kom ned til rustvognen, og kisten var skubbet ind, kom bedemanden hen til Palle og spurgte
om han ville køre med. Det fik et smil frem hos Palle, han og Kaj havde kørt så meget sammen, og
det føltes rigtigt at Palle kørte med på Kajs sidste tur. Den langsomme køretur fra hjemmet i
Bremdal, til Struer Kirkes kapel, brugte Palle til at komme til hægterne igen. Fremme ved kapellet
var Palle endelig holdt op med at græde, det var over middag og Palle havde grædt hele morgenen
og formiddagen, øjnene føltes udtørrede. Palle vidste der ville gå år før han kunne græde igen. Per
og Pernille kom i bilen lige bag rustvognen, og de tre søskende stod side om side da gæsterne
samledes i kapellet og hørte et par ord fra præsten, så sang de en salme.
De tre søskende samt Lars og lille Anne Sophie, fulgtes hjem til Rørsangervej. Stemningen var
lettet, det havde været svært og hårdt, men nu kunne de slappe af et par dage, frem til begravelsen.
Der var meget som skulle ryddes op, men derefter satte de sig ned og snakkede resten af dagen.
Begravelsen.
Palle havde sine kvaler op til begravelsen. Kaj havde for år siden, ved sin mosters begravelse, udtalt
sig beundrede om den store pige som holdt en mindetale for sin mormor i kirken. Palle vidste at Kaj
ville værdsætte at han gjorde det for ham. Præsten synes det var en god ide, så Palle gav sig til at
skrive en tale.
Heldigvis havde Palle mens Kaj stadig var frisk, brugt tiden ved hans sygeseng, ved at skrive datoer
for Kajs liv ned. Kaj havde glad fortalt det hele, og Palle kradsede alt ned på sin blok. Det var
uundværlige notater nu, hvor Palle skulle skrive en tale om Kajs liv.
Så kom dagen, Palle havde de udskrevne a4 sider stukket ind i lommen på jakkesættet.
Kirken var fyldt op med blomster, og folk kom fra nær og fjern. Familiens venner fra Holland var
der, og alle dem fra Sjælland samt Kajs familie der kom sammen med hans gamle mor Olga. Kajs
søster Ruth og hendes mand Johannes, havde været familien til meget støtte i den svære tid. Ruth
hjalp med det praktiske, og sørgede for at alle bårebuketterne blev lagt pænt.
De tre søskende hilste på udenfor kirken, og gik så ind og satte sig helt oppe ved kisten. Lars og lille
Anne Sophie var der, og lige bag dem satte familie, venner og bekendte sig ned. Kaj havde kendt
utallige mennesker, og mange der mødte op kendte de tre søskende ikke. Den store kirke var fyldt
til sidste plads da klokkerne begyndte at ringe. Palle havde en aftale med præsten, om at han skulle
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kigge på Palle og nikke når det var tid til talen. Palle blev helt chokeret da præsten pludselig gav
signalet, tiden var fløjet af sted, og Palle havde helt glemt talen. Palle lænede sig forover, prøvede
forsøgende at ligge vægten på benene, om de nu kunne bære ham. Så rejste han sig lidt svajende op,
kridhvid i ansigtet, og gik med besvær de få skridt hen til hovedenden af kisten.
De første sætninger var svære, det var som om Palles hals var snøret sammen, men nu hjalp de
politiske erfaringer fra DSU ham, Palle var blevet en god taler, og efter lidt tid gik det meget bedre.
Vor kære far
Far har altid været meget aktiv. Allerede i 1958 som 15 årig, kom han ud og tjene, indtil januar
1961 hvor han indtrådte i dronningens livregiment i Nørre Sundby. Værnepligten varede 16
måneder. Derefter fik han arbejde som hotelkarl på Vildsund missionshotel, og passede ved siden
af dette også hotellets campingplads. Efteråret 1963 og frem, gik han på Nørregaards Højskole i
Hadsten. Den 1. maj 1964 valgte far at flytte til Helsingør, hvor han havde fået et job som
receptionist på Missions Hotellet.
Dette blev vendepunktet i fars liv, for i Helsingør mødte han sin store kærlighed, Rita.
Far arbejdede på Missions Hotellet. Mor kom tit klokken 18 og besøgte ham, og så var det ikke så
smart at han skulle møde på hotellet klokken 19. Så efter et stykke tid sagde han op.
Han startede så i maj 1965 som chauffør hos BP, der lånte han et hus af chefen, så far og mor
flyttede sammen på Unasvej i Helsingør.
Han fik dog i mellemtiden andet arbejde, først i en blomsterforretning der hed ”La France”, og
senere som udbringer af margarine til købmænd.
Men sommeren 1965, helt præcist den 10. juni, blev far og mor gift i Ydby kirke (hvor far er både
døbt og konfirmeret)
Kort tid efter flyttede de til Espegærde hvor de boede i et havehus. Mor arbejdede som syerske på
Islands Brygge, og far fik et chaufførjob hvor han kørte med mursten. Hans job holdt dog kun til
efteråret var omme, så var der ikke mere arbejde. I stedet blev han chauffør hos Shell i vinteren
1965.
Foråret 1966 tog han erhvervskort og begyndte at køre taxi, sammen med sin svoger Kurt. De kørte
dog kun om aftenen og om natten. Men i august 1966 begyndte far at køre heltids taxi.
Mor og far fik Per den sommer, den 19. juli 1966.
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Far fik tilbudt job som chauffør hos KK Transport i Struer. Så den 1. november 1966 flyttede Rita,
Kaj og Per til Struer. Far havde den tro at det var bedst at bo i Jylland, og det var grunden til at
han tog i mod jobbet og familien flyttede.
Efter de kom til Struer sled mor og far godt i det, og de fik stablet et hjem på benene. Nogle år efter
ankomsten til Struer blev Pernille født, og kort tid efter begyndte de at bygge hus i Bremdal.
Dagligdagen gik nu stille og roligt, som i de fleste familier. Far blev i 1972 ansat hos Centrum
Vinduer som chauffør, og i 1976 kom jeg så til verden.
Da jeg jo er bløder, og mor derfor måtte bruge meget tid på at passe mig, så var det far der skulle
tjene pengene hjem til vores familie.
Han arbejdede utrolig hårdt i alle sine år hos Centrum Vinduer, men han beklagede sig aldrig. Vi
kan huske da vi var små at far mange gange kun var hjemme 2-3 aftener om ugen. Men han holdt af
sit job, selvom det var et hårdt arbejde. Det var lige ham selv at bestemme sine ture, og at komme
rundt om i Danmark, og han nød at være i kontakt med mange forskellige mennesker de steder han
kom. Alle os børn har kære minder om vores ture med far, han var god til at få det til at være rigtig
hyggeligt, vi snakkede og sang meget når vi var med. Jeg var selv med på fars sidste tur i lastbilen,
og selv om han allerede var meget svækket, og ikke selv kunne læsse af, så elskede han at køre. Her
den 28. februar ville far have holdt 25 års jubilæum på Centrum Vinduer, og han var faktisk i gang
med at lave invitationer til de nære venner og kollegaer, og far glædede sig meget, men det blev jo
desværre ikke til noget.
Far måtte gennemgå mange anstrengelser, først og fremmest vores mors lange sygdomsforløb, men
vi ved at de fik en god tid sammen.
Han var for os alle som en stor klippe vi kunne stå i ly af. Han lod sig aldrig kue af situationen, han
tog det hele som en udfordring.
Far elskede at være hjemmefra, og vi har rejst meget gennem årene. Mens mor levede, var vores
campingvogn det kæreste eje. Det at komme væk fra det hele gjorde at vi sammen fandt nye kræfter
til hverdagens slid.
Vores første lange sommerferietur kørte vi over Østrig til Jugoslavien, og der var det far, mor,
Pernille og jeg som var med. Far og jeg var ved første blik dybt forelsket i bjergene i syd-tyskland
og Østrig. Far og jeg elskede bjergene, og vi kunne hurtigt drage af sted når vi så vores snit til det.
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6 dage efter at mor døde i 1993, tog far og jeg til Østrig, da vi trængte til at komme lidt væk fra det
hele, og samle mod til vores nye tilværelse uden mor. Vi var enige om at der nu startede et helt nyt
kapitel i vores liv.
Hverdagen begyndte at glide igen, men savnet af mor var stort. Men far gjorde alt for at overtage
mors rolle i familien. Han prøvede at fylde tomrummet så godt som overhovedet muligt, og det må
jeg sige at der lykkedes.
Far og jeg tog i de følgende år på nogle lange sommerferie ekspeditioner sammen. I 1994 kørte vi
over Estland, op gennem Finland til Nordkap, og så ned gennem Norge. Og i 1995 tog vi turen ned
gennem østlandene til Grækenland og så op gennem Italien.
Vores sidste store tur sammen, gik til Florida i november 1995. Vi elskede at rejse.
Alle vores rejser sammen styrkede vores forhold meget. Vi levede praktisk talt herhjemme på
mange måder som et gammelt ægtepar, med alle vores særheder.
Far var velkendt for sin humoristiske sans, og hans motto var ”jo hårdere modgangen bliver, des
sortere bliver humoren”. Far var overbevist om at netop hans syn på livet i hele taget, gjorde at vi
klarede os så godt.
I oktober 1995 begyndte far at døje med sit ene ben, og han blev senere indlagt for dette. Men
pludselig en dag fandt lægerne ud af at det var kræft han havde, og at han skulle lynflyttes til Århus
for at blive opereret. De 3 uger han var dernede, kørte vi derned hver eneste dag. Han var i den
periode meget nedtrykt over situationen, vi var jo kun lige ved at komme os over vores mors død.
Men far tog modgangen med oprejst pande. Der fulgte en lang tid med op og nedture, og han var
tæt på at dø da hans tarm sprang, men han klarede den. Jeg husker tiden efter den operation, det
var sommer og jeg tog ud til ham hver dag på Holstebro Sygehus, så sad han i kørestol mens jeg
skubbede ham rundt i parken og byen, han var så glad for at komme ud.
Senere startede han med forskellige alternative behandlingsformer, og gik ind i kampen med stor
gejst. Han kæmpede forsat med en indædt tro på at han nok skulle klare det.
Far begyndte dog at blive mere og mere dårlig, og kunne kun lige stavre rundt med to krykker. Men
trods de svære forhold, så kunne han stadig klare sig selv nogenlunde i hverdagen.
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Onsdag den 5. februar begyndte far at få det værre. Han blev gradvist mere og mere uklar, gled
langsomt over i en drømmeverden af gamle minder. Hvilket der på en måde faktisk var godt, da han
nu ikke længere lå og funderede over sin skæbne, men i stedet nød de dejlige år han havde haft.
Far var ikke klar de sidste dage, men han vidste vi var hos ham. Vi brugte meget tid på at holde
ham i hånden og give ham kærlighed. Far sagde til os: ”nu skal jeg snart af sted, op til de små
børn”, og vi sagde til ham at han havde givet os så utroligt meget, og han måtte godt give slip nu.
Onsdag den 12. februar kl. 7:50 sov far stille ind.
Palle vendte sig nu mod kisten og talte direkte til sin far.
Kære far
Per, Pernille og jeg vil gerne takke dig for alt det du har været for os. Du har aldrig haft det nemt,
men du har altid fået det bedste ud af situationen. Din optimisme og åbenhed har vi altid elsket dig
for.
Kære far, vi ville aldrig kunne have fået nogen bedre far. Tusind tak til dig og mor for alt det I har
været. Tusind tak for alle de gode minder vi nu har tilbage. Vi har aldrig haft det nemt, men vi har
elsket hver dag vi havde sammen.
Kære far
Jeg vil takke dig for det vi havde sammen. Vi har oplevet så meget. Alle vores rejser og vores dybe
sammenhold, sidder tilbage dybt inde i mit hjerte.
Du har lært mig så meget, givet mig en ballast som jeg vil få brug for i resten af mit liv.
Far jeg vil savne dig enormt, du skulle have haft lov at leve længere, der er så meget du ikke nåede.
Men kære far, jeg fryder mig meget over alt det vi trods alt nåede. Vores minder sammen er det
dyrebareste jeg har.
Jeg har kun et ønske: At blive som dig kære far.
Vi vil altid savne dig.
Ikke et øje var tørt i kirken. Folk pudsede næse og tørrede øjne, alt det opdagede Palle ikke, det var
som om han var tom nu, han havde gjort det han skulle. Lettet sank han ned på kirkebænken og var
tabt for omverden mens resten foregik. Men pludselig, var det tid til at bære kisten ud. Per og Palle
gik forrest. Bag dem kom Ib Tang Sørensen, Mogens, Ib Mouritzen og Kajs svoger Johannes. Palle
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var overvældet over at se hvor mange der stod op i kirken mens de passerede forbi. Kisten blev
båret ud til familiegravstedet. Det store smukke firkløver, hugget ud i en stor blok svensk granit.
Stenen havde far og søn tegnet hjemme i køkkenet, den var næsten to meter høj og havde taget
stenhugger Dag Westergaard seks måneder at hugge ud. Det skulle være et monument, Kaj og Palle
holdt af at gå på kirkegårde og mærke historiens vingesus, og de ville have noget helt specielt. Der
er fire blade på det smukke firkløver, Ritas navn stod på et af de øverste, ved siden af skulle Kajs
navn nu være. Under dem var der to ubeskrevne blade. Det ene var Palles, her skulle han ligge.
Kisten blev sænket ned. Palle bød alle de tilstedeværelse velkomne til en kop kaffe på
Gæstgivergården. Da alle var kommet derud rejste Palle sig endnu engang, og takkede alle for at de
var kommet, Kaj ville have været rørt over at se alle de velkendte ansigter denne dag, og familien
takkede dem alle for deres støtte.
En tid var ovre. Hvad der skulle ske nu, og hvorhen livet ville bringe dem, var svært at sige. Det
faste støttepunkt på Rørsangervej var væk. De havde huset endnu, men det føltes allerede tomt og
uden liv. Det var slutningen, eller måske en ny begyndelse?
Farvel til barndomshjemmet
Kaj blev begravet den 15. februar, og den 23 var det Palles fødselsdag. Det blev den sidste
fødselsdag i hjemmet på Rørsangervej. Pernille lavede alt som det plejede at være, med lagkage og
varm kakao. Den nærmeste familie blev inviteret, for alle var det underligt at være på Rørsangervej
uden Rita og Kaj. Palle blev 21 år den dag, der var så meget han stadig havde brug for hjælp til, så
meget at forstå i denne verden. Nu måtte han forsøge selv, med hjælp fra sine søskende.
Barndomshjemmet på Rørsangervej, huset Kaj selv havde bygget med hjælp fra familie og venner,
blev nu sat til salg. Der var ingen måde hvorpå de tre søskende kunne beholde det.
Palle fik en lejlighed i centrum af Struer, allerede 1 marts flyttede han derind. Det var hårdt at være
på Rørsangervej, og selvom huset ikke var solgt endnu, så ville Palle derfra, for alle minderne og
ikke mindst sorgen over tabet, var alt for tydelig.
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Per og Pernille hjalp Palle på plads i den nye lejlighed. Palle fik stuemøblerne fra Rørsangervej
med. Det syntes han var rart. Sofaen forærede ham jo sin mor efter forhøjelsen af godtgørelsen. Så
der var en smule Rørsangervej der fulgte med Palle.
Det var et nyt liv på alle måder. Det kom bag på Palle hvor mange ting man egentlig skulle kunne
for at bo alene i en lejlighed. Da sikringen sprang en aften anede Palle ikke hvad han skulle gøre, og
ringede efter elvagten. Normalt ville Kaj jo være kommet, og så ville Palle have lært hvordan.
Sådan noget som at vaske tøj var også en hel videnskab. Palle købte en brugt vaskemaskine, og
forsøgte sig frem, helt godt blev det ikke, nogle farver blev blandet, men hvad gjorde det når tøjet
blev rent.
Isolation
Den store sorg over at have mistet sine forældre, var ubærlig. Palle var depressiv, og begyndte at
drikke om aftenen mens han chattede med netvennerne. Der var ingen fremtid følte han, og hans
søskende havde hver i sær travlt med deres dagligdag. Palle følte sig alene i verden, træt af livet og
af alle de besværligheder som det gav ham.
Det blev ikke bedre da Palle fik feber, og ikke kunne komme af med det igen. Han hostede hele
tiden, og var sløj. Sov ofte hele dage væk, og vågnede fortumlet til virkeligheden, tung i hovedet og
stakåndet. Pernille besøgte Palle en dag, og blev forfærdet. Han ravede rundt, feberramt og ude at
stand til at tale sammenhængende. Palle hostede noget så frygteligt, og sagde han frøs. Pernille så
alle radiatorer var skruet helt op, og varmen var nærmest uudholdelig. Alt flød i lejligheden, det var
ikke godt at vide hvad Palle spiste, hvis han da overhovedet huskede det.
Pernille skældte Palle ud, nu måtte han tage sig sammen. Palle blev gal og ville smide hende ud.
Men gav resigneret efter. Pernille ringede fra Palles lejlighed, til Hanne på blødercentret. Hanne
bad Pernille om at køre Palle til Århus straks, så ville hun kontakte Marselisborg Hospital, hvor
Palle i flere år havde nægtet at sætte sine ben. Men nu var det HIV lægerne der var brug for.
Glad var Palle ikke for at skulle til Århus, og da slet ikke til Marselisborg Hospital og HIV/AIDS
afdelingen.
Per var kørt med dem, og da de ankom, blev Palle straks indlagt i isolation. En lukket ensengsstue,
med indslusningsdør, som folk skulle igennem for at komme ind til ham. Der var ingen tvivl, Palle
havde lungebetændelse.
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Palle var meget afkræftet, og brokkede sig slet ikke over at blive indlagt, han faldt i søvn på sengen
med det samme. Per og Pernille måtte hjem igen, Pernille havde lille Anne Sophie at passe.
Det blev til halvanden måneds indlæggelse for Palle. I starten var han helt væk. Men lægerne satte
ind, og gradvist fik han det bedre. Hospitalsmaden kunne de dårligt lokke i ham, og
sygeplejerskerne købte frostpizzaer som de lavede specielt til Palle. Der kom ingen besøg de første
uger, og Palle kedede sig frygteligt. Det værste var dog frygten. Hvad var det her nu for noget,
havde han fået AIDS?
Palle så det hele for sig. Sin stakkels fætter Frank der lignede et levende lig til sidst. Var det nu
Palles tur, efter alle de år han havde klaret? Palle var skræmt, og havde ingen at tale med.
Efter et par uger kom Pernille, Lars og lille Anne Sophie endelig på besøg. Palle nød det i fulde
drag, og da de skulle køre igen forsøgte han at trække tiden ud. Med sig havde de dog haft en lille
radio med cd afspiller, og en stak cd´ere. Palle kunne ikke høre i sengebordets radio, det fungerede
ikke sammen med høreapparaterne, så den lille radio var pragtfuld, endelig kom der lidt liv ind i
den triste isolationsstue.
Barndomsvennen Torben kom også på besøg en dag. Da var Palle så træt af maden, at han overtalte
Torben til at de skulle snige sig ud, og køre til et Pizzeria inde i byen. Der kom ikke sygeplejersker
medmindre Palle ringede, så ingen opdagede at han pludselig var væk. Da Torben kørte ind mod
byen, med Palle i passagersædet, livede Palle op. De grinede og lavede sjov, Palle følte han levede
igen. To pizzaer satte Palle til livs, inden de kørte tilbage og sneg sig ind på stuen igen. Det havde
været skønt at få besøg, og turen ud havde klaret Palles tanker. Nu ville han hjem, uanset hvad!
Lægerne var forfærdede, men Palle sagde at han havde ringet hjem, og de kom og hentede ham
dagen efter. Det måtte lægerne bare leve med. Palle følte sig mentalt mere og mere syg for hver dag
han var på hospitalet, og nu kunne det være nok. Palle havde en klar fornemmelse af at hvis han
skulle leve, så måtte han ud derfra. Fokusere på noget andet end sygdom!
Modstræbende udskrev lægen Palle den næste dag. Han måtte love at komme i næste uge og få
taget prøver. Var der det mindste skulle han gå til sin læge. Ja ja sagde Palle, og vinkede pænt
farvel, han ville selvfølgelig komme ugen efter, men de skulle sandelig ikke få lov at indlægge ham
igen, det her var første og sidste gang, halvanden måned i isolation var rigeligt, Palle agtede ikke at
komme tilbage, så ville han hellere dø i lejligheden end at ligge der og være depressiv.
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Hjemme igen
Palle kom sig hurtigt, da han først kom hjem. Han tog lidt på igen, nu han selv bestemte maden.
I dagtimerne fortrængte Palle efter bedste evne. Det kunne ikke nytte at tænke for meget. Det var
sværere om natten, så dem lod han fare med alkohol og chat med vennerne på nettet.
Palles fysiske tilstand var dårligere end nogensinde. Han bevægede sig på en ultra tynd line, mens
han forsigtigt tog en dag ad gangen.
Der gik en måneds tid, det var september 1997. Da skete der noget Palle troede var en blødning. Det
gjorde vanvittigt ondt i det ene ben. Palle tog faktor 8, men intet hjalp det. Han kravlede rundt på
gulvet i lejligheden, og kunne slet ikke stå på benet. Trappen op til soveværelset blev også forceret
på alle fire. Palle forsøgte med endnu mere faktor 8, hvilket føltes som om det blot gjorde benet
værre.
En aften kunne han ikke klare smerten mere, vandet stod ud af øjnene på ham af anstrengelse da
han ringede til Pernille og fortalte om det. Pernille kom med det samme. Palle boede på anden sal
og det var en prøvelse at komme ned af de mange trapper. Det var sent om aftenen, og blødercentret
var lukket, så Pernille kørte ham på skadestuen i Holstebro. På skadestuen anede de først ikke hvad
de skulle stille op. Bløder og HIV smittet, det var noget af en mundfuld. Palle blev bragt til
scanning, i mellemtiden havde de fået fat på Overlæge Jørgen Ingerslev fra blødercentret, og fået
instrukser. Scanningerne viste at Palle havde en blodprop i benet. Faktor 8 hjælper blodet til at
størkne, og det kunne være katastrofalt da blodpropper skal behandles med blodfortyndende
medicin, ikke noget der får det til at størkne. Smerten var kolossal, og Palle fik noget
smertestillende som dog ikke syntes at hjælpe.
Så var Palle indlagt igen, denne gang i Holstebro. Da den sidste portion faktor 8 var ude af blodet,
begyndte det så småt at hjælpe på smerten. Det kunne have været fatalt hvis det ikke var blevet
stoppet i tide. To uger var Palle indlagt. Da han blev udskrevet, denne gang uden brok forinden,
humpede han stadig kraftigt. Palle var bange nu, det ene syntes at følge det andet i øjeblikket, hvad
ville det næste blive?
Det næste blev en hel ny behandling, den såkaldte tre-kombinationsbehandling, hvor tre forskellige
stoffer blev kombineret for at opnå en speciel effekt hvor HIV blev angrebet, samtidig med det ikke
kunne forny sig. Palle reagerede dårligt på medicinen, som gav ham konstant diarre og smerter.
Men efter en tid kom Palle på en ny kombination, og så måtte tiden vise hvordan kroppen ville
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reagere på dette. Til gengæld var Hepatitis C tilsyneladende forsvundet fra Palles krop, det var højst
overraskende!
1997 havde indtil videre været et brutalt år. Nu nærmede oktober sig, der havde Palle et håb han
knyttede alt til.
Inden da blev huset på Rørsangervej solgt. De tre søskende brugte endeløse timer på at tømme det,
og dele tingene mellem sig. Det var svært, der var så mange minder, både gode og dårlige, men det
havde været deres hjem, ståstedet i verden som man altid kunne vende sig til. De ville aldrig mere
have sådan et sted, og det var med sorg de overdrog huset til de nye ejere. En epoke var slut.
Byrådsvalget i Struer, oktober 1997.
Palle havde gjort en lynkarriere i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, og var blevet formand for
den lokale afdeling der dækkede Holstebro og Struer. De lavede et væld af aktiviteter. Over et halvt
år lavede de blandt andet Månedens Minister arrangementet, hvor der hver måned var inviteret en
socialdemokratisk minister til Holstebro. Det blev en stor succes, særligt det sidste møde hvor
statsminister Poul Nyrup Rasmussen var gæst.
I hele taget var det en afdeling med masser af aktivitet. Palle havde opdaget at han havde et
organisatorisk talent, og havde inden længe havde han formet afdelingens grundlag sådan at der var
tid og overskud til at lave reelle aktiviteter.
Al succesen i den lokale afdeling, havde gjort at Palle blev valgt som formand for DSU i
Ringkøbing Amt. Med dette fulgte en plads i DSU’s hovedbestyrelse. Palle havde været valgt
medlem af hovedbestyrelsen et år forinden, men nu skulle han stå for at samle amtets indsats
afdelingerne mellem, og ikke mindst for at påvirke DSU på landsplan gennem hovedbestyrelsen.
Men mest interessant for Palle, var det at han var blevet DSU’s kandidat på Socialdemokratiets liste
til byrådsvalget. Særligt efter Kajs død var DSU blevet et tilflugtssted for Palle, han brugte næsten
al sin tid på det. Her kunne han udrette noget, og han følte at han havde evner for det.
Palle havde altid været god til at debattere, og i hjemmet havde han altid set TV avisen og fulgt
opmærksom med i verdens gang. Det blev dog Blødersagen, med alt den indeholdt af kamp for
godtgørelse og så videre, som gjorde udslaget. Det var der Palle fik lyst til at blive politisk aktiv for
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alvor. Han havde set hvordan man kunne påvirke tingene, ved at turde gøre det. Dette var
grundstenen i Palles politiske engagement. Dette var også baggrunden for hans erklærede mål, om
at mennesket skulle være før økonomien. Han nærede ingen illusioner, det skulle selvfølgelig være
fornuftigt med styr på økonomien, men Palles opfattelse af de fleste politikere, var at de havde en
form for berøringsangst når det kom til føre dialog de mennesker som deres beslutninger berørte.

Min sygdom giver mig politisk styrke
BT d. 9. november 1997
Af: Torben Bagge
Han kunne let have været død i dag. I 13 år har han været smittet med det frygtede HIV-virus, som
han fik ind i kroppen gennem sin livsvigtige blødermedicin.
Oveni har han fået hepatitis C, som også koster menneskeliv. Men nu går han ind i politik: Palle
Ravn, 21, HIV-ramt bløder - kendt som hovedperson i den store blødersag - har ladet sig opstille
for Socialdemokratiet til byrådet i Struer: "Ingen kan sige, om jeg vil leve næste valgperiode ud.
Jeg kan være død længe inden da af AIDS. Men det rører mig ikke. Jeg foretrækker til enhver tid at
vende det negative til noget positivt.
Kender døden
Jeg er bestemt ikke typen, der bare sætter mig hen i en krog for at vente på at dø, griner Palle Ravn
højt og ligner langtfra en, som døden har prikket på skulderen.
Udover sin egen alvorlige sygdom har Palle også på kort tid oplevet tabet af både en mor og en far,
ligesom han har mistet otte andre familiemedlemmer og venner, der alle sammen er blevet ofre for
AIDS: "Lige efter min fars død for nyligt røg jeg helt ned i kælderen. Jeg blev syg af det. Fik 41 i
feber og kunne ikke få vejret. Måtte i hast indlægges på Marselisborg Hospital, hvor lægerne
frygtede, at jeg var ved at få AIDS i udbrud og dermed måske kun havde kort tid tilbage at leve i.
Klarede krisen
Men jeg klarede dog krisen. Og er nu frisk og klar til at gå ind i politik. Ærligt talt, så tror jeg, at
alt det triste, jeg har oplevet - sygdom og død - meget let kan vise sig at blive en styrke for mig som
politiker. Man bliver nok mere opmærksom på det medmenneskelige. Tænker ikke så meget på
kolde kontanter. Som politiker vil jeg stræbe efter at være synlig. Alt for mange politikere har det
som nisser, der kun viser sig før jul. Politikerne springer kun ud af æsken, når der er valg i sigte,"
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siger Palle Ravn, som for få dage siden måtte rykke ud af sit barndomshjem, en villa i Struer, som
han var nødt til at sælge efter faderens kræftdød. "Min far og jeg havde et usædvanligt forhold. Vi
var de bedste kammerater i verden. Efter min mors død valgte jeg at blive hos ham, så han havde
råd til at blive i huset. Vi rejste meget sammen i hele Europa. Havde den samme skæve, sorte
humor. Lige til det sidste bevarede far livsgnisten - troen på, at han klarede kræften. Men i løbet af
fire dage gik det meget stærkt. Kræften havde lynhurtigt bredt sig fra rygmarven til hjernen. Han lå
i sengen og fantaserede om fortiden, men havde ingen særlige smerter. Han fik en smuk død, 53 år
gammel. Jeg savner ham utrolig meget hver dag. Det var ham, der tidligt vakte min politiske
interesse ved bl.a. at slæbe mig med til 1. maj møder.
Et spændende spil
Også blødersagen gav yderligere næring til mine politiske drømme. Politik er et spil, spændende
som en fodboldkamp. Fyldt med overraskelser, og afhængig af god taktik. Blødersagen lærte mig
meget om hvilke politikere der er ærligst. Jeg havde lært, hvor vigtigt det for en politiker er at
udtrykke sig klart og kontant, uden omsvøb. Og hvad det betyder, at man har medieerfaring. Det
har jeg fået efter mange interviews i TV, bl.a. Eleva2ren," siger Palle Ravn.
"Hvor længe tror du, at du kan holde sygdommen på afstand?"
"Det er umuligt at sige. Men jeg har hele tiden troet på, at jeg ville forblive rask. Efter min fars
sygdom og død er jeg nok knap så sikker. Jeg har også fået en lille forskrækkelse i form af en
blodprop.
For kort tid siden fik jeg en kombinationsbehandling af medicin, som skal styrke mit immunsystem.
Men den blanding gjorde mig desværre syg. Jeg havde konstant diarré i tre måneder, smerter osv.
Jeg var nødt til at opgive. Men jeg prøver igen med en ny type medicin," siger Palle, der dog kan
glæde sig over, at den hepatitis C, han også har været smittet med i flere år, nu tilsyneladende er
forsvundet:
Elsker livet
"Nye prøver har overraskende vist, at jeg ikke mere har sygdommen i kroppen. Det er jeg da
lykkelig for. Uanset hvad, så elsker jeg livet her og nu. Hver eneste dag glæder jeg mig over de små
ting - en fugl, der synger, træernes farver osv. Jeg har svært ved at forstå, at nogen mennesker kan
ærgre sig gul og grøn over, at bilen har fået en bule eller en ridse i lakken."
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Valgdagen
Valgdagen kom. Palle var blevet valgtilforordnet på Venø. Det blev en lang dag, for der gik lang tid
mellem at der kom vælgere og satte deres kryds. Stenhuggeren Dag Westergaard, som havde lavet
familiens firkløver gravmonument, var opstillet for Venstre, og som Palle tilforordnet valget på
Venø. De to snakkede meget sammen den dag, og i hele taget var der en god stemning blandt de
tilforordnede. Men så snart valgstedet var lukket hoppede Palle i bilen, og racede ned mod færgen.
Radioen var tændt i bilen, og det blev fortalt at Socialdemokratiet i Struer stod til at gå pænt frem.
Det tændte næsten julelys i Palles øjne, han havde en rigtig god fornemmelse. Mange havde sagt de
ville stemme på ham og nu var afgørelsen nær.
Alle kandidaterne samledes inde i Struer Hallen. Palle kørte omkring Pernille, hvor hun og Per
fulgte med ham. Palle kunne næsten ikke trække vejret af nervøsitet. En af de første de møder inde i
Struer Hallen, kommer hen og siger tillykke til Palle, hun har set en kæmpe bunke stemmer med
hans navn på. Palle forsøger at få ro på nerverne, han er ikke ene om det for hele hallen summer af
nervøsitet, atmosfæren var spændt til bristepunktet. Folk hilste kort på hinanden, og defilerede
formålsløst rundt. Resultatet var forsinket, da Kommunedata var gået ned.
De tre søskende fandt sig et roligt hjørne, og stod og trippede der. Palle var så nervøs at han slet
ikke kunne snakke, det blev kun til nogle få hektiske strofer, mens han konstant vred hænderne. Der
var så meget på spil, han havde satset alt på det her, tegnene var gode folk kom forbi og sagde
tillykke som om det hele var afgjort. Palle var skeptisk, Kaj havde lært ham at man ikke skal sælge
skindet før bjørnen er skudt. Ventetiden var uudholdelig. Palle tænkte på hvordan han ville springe
op i jubel hvis han blev valgt, hvordan det ville være en glædestime i et helvedesår. Åh lad det nu
gå, lad mig nu få lidt medgang, bad han stille i tankerne.
Per og Pernille kunne se Palle var helt ude af den, han havde lagt så meget energi i den valgkamp,
energi han ikke havde, alle ressourcer var blevet strukket til det yderste. Midt i alle problemerne, og
Palles helbreds problemer, havde det været godt at se ham dedikere sig til noget og arbejde for det.
Pernille havde skjult en lille flaske champagne i bilen, hvor hun dog ønskede at den skulle springe i
aften.
Pludselig meddelte højtaleren at de havde modtaget stemmerne, og at de ville blive læst om kort tid
efter. Alle gik ind i midten, hvor den afgående borgmester startede med at læse de valgtes navne op.
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Liste A var den første, og Palle forsøgte at høre de navne der kom, men kunne ikke, så han kiggede
bare på Pernille og ventede på at se hendes ansigtsudtryk give besked. Verden stod stille, for hvert
navn der blev nævnt var der en chance mindre. Flere og flere blev nævnt, uden Pernille reagerede.
”Liste C” lød det højt, så selv Palle hørte det. Han kiggede over på Pernille, hun så meget lille ud
pludselig, og hun rystede let på hovedet mens den sammenbidte mund dirrede.
Det var som om lyset blev slukket inden i Palle, et slag i mellemgulvet, han følte han skulle brække
sig og gik ud af hallen uden at se nogen i øjnene. Flere rakte hånden frem mod Palle på vejen, som
om de ville sige han havde gjort det godt, men Palle fandt aldrig ud af det for han gled videre ud.
Udenfor i kulden, skød bitterheden op i ham. Per og Pernille havde fulgt efter ham, og Pernille
lagde armene om ham. Hun vidste ikke hvad hun skulle sige, og fik bare fremstammet et ”Pokkers”.
Palle bad dem køre ham hjem, og de kørte i tavshed ned til Kirkegade hvor Palle boede. Så gik
Palle op og lukkede døren.
Alt inden i Palle gjorde oprør. Han græd og var rasende på en gang og lod alt sin gjalde over livet
og det forbandede uheld han havde klistret til sig komme ud.
Efter raseriet sænkede ligegyldigheden sig over Palle. Han havde satset og tabt, klynget hele sit håb
til at noget ville lykkedes for ham til dette valg. Han vidste det var gået godt, han havde fået mange
stemmer, men det var ikke godt nok.
Palle tog en sovepille, og sov til op ad den næste dag.
Da han stod op var Dagbladet kommet ind af døren. I den kunne han se stemmetallene for alle
kandidater. Palle havde fået 148 personlige stemmer, det højeste en DSU kandidat i Struer
nogensinde havde fået. Han manglede blot 19 stemmer i at blive valgt. Næsten halvdelen af de
valgte havde fået færre personlige stemmer end Palle, men på lige netop liste A var der blevet stemt
meget personligt. Normalt stemmer mange blot på listen, de stemmer bliver så delt til dem som har
fået fleste personlige stemmer, indtil mandaterne er fyldt.
Palle blev 1. suppleant, eller med andre ord den første blandt dem som ikke kom ind.
Palle havde stadig store politiske drømme. Folketinget var et af dem. Tiden måtte vise om det kunne
lade sig gøre.
Julen 1997
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Julen nærmede sig. De tre søskende havde snakket meget om, hvad de skulle stille op. Ingen orkede
julepynt og nisser, alt det som havde været en del af hjemmet på Rørsangervej. Så de blev enige om
at rejse væk i julen, og bestilte en uges ferie på Tenerife.
For 5 årige Anne Sophies skyld, pyntede Pernille op hjemme hos hende og Lars. De tre søskende
aftalte at de alle skulle give gaver til Anne Sophie, men ikke til hinanden.
Kort før juleaften fløj de af sted, og ankom i 30 graders varme. Det var ekstremt når man kom fra
det danske vintervejr. Pernille kunne dårligt klare det. Men de kom dog ud i varmen, lejede en bil
og kørte rundt på øen.
Selve juleaften gik de ud og spiste. Der var godt fyldt op med mennesker på torvet hvor bordene
stod tæt pakket. De fandt et bord, og fik langt om længe bestilt mad. Maden gik der næsten to timer
inden de så, så travlt var der denne aften. Det var nogenlunde mad, ikke noget fantastisk.
Rejseselskabet havde inviteret gæsterne til ”dansk jul”, men det var ikke noget for den lille familie,
de var jo netop kommet her, for at komme væk fra den danske jul. Anne Sophie fik dog sine
julegaver, hun led ingen nød for det var spændende at være på ferie.
Det var en god tur, hvor de fik talt og hygget sig. Der var ingen gravkammer stemning, det kunne de
ikke bruge til noget. Men det var en meget atypisk jul, som egentlig bare skulle overståes, og det
blev den.
1998
Palle kunne ikke overholde tre kombinationsbehandlingen, det kneb med at huske pillerne, og
motivationen var i bund. Der var ikke meget livsmod tilbage i ham, han slæbte sig gennem tiden en
dag ad gangen. Det sidste år havde Palle haft kronisk diarre, det ville ikke stoppe efter den første
afbrudte tre-kombinationsbehandling. Når Palle spiste, gik der under 10 minutter før han skulle på
toilet. Så Palle spiste kun når han var hjemme, eller i nærheden af et toilet.
Palle var stoppet som formand for den lokale DSU afdeling, men forsatte som formand for amtet.
Der brugte Palle sin sparsomme energi. Der var gode kammerater i DSU, Palle nød samværet med
dem. Palle havde mødt Thomas der, han var en del yngre en Palle men de var straks på
bølgelængde. Andre gode venner i DSU var Anders, Berit, Annie, Trine, Torben, Niels Henrik,
Flemming og Helge. Sammen havde de mange gode stunder, og det var næsten også hele Palles
sociale liv, udover det var der kun hans søskende.
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Palle sov til langt ud på dagen, og kørte så til møder om aftenen. Efter valget engagerede Palle sig
også mere i Socialdemokratiet, og tog til næsten alle møder der blev holdt. Når Palle kom hjem fra
de mange møder, sad han på nettet til langt ud på natten.
Han mødtes også med netvennerne indimellem, og lærte flere at kende. Men de tætte venskaber
opstod ikke, de fleste var folk som havde sociale eller mentale problemer, og som hver kæmpede
deres lille kamp, Palle var en støtte for dem med sin optimisme og humor, han fandt ukendte
ressourcer frem om natten for at støtte andre, og kunne på den måde skubbe sin egen situation ud i
horisonten.
I weekenderne tog han ofte med Tommy ned i byen, Tommy boede ved siden af Palle, og de havde
kendt hinanden i mange år gennem handicapklubben Olympia. Tommy var også en trist skæbne,
vanskabt fra fødslen og nu som voksen fortvivlet over ikke at kunne leve som alle andre, hans
udseende var ikke det som lokkede pigerne til. Men Tommy var en god fyr, og han og Palle havde
det sjovt samme, begge var de outsiders. Alle vidste Palle var hiv-smittet, at stå frem i medierne
havde haft sin pris, og Palle fik aldrig kontakt med piger når han gik i byen med Tommy. Så de to
venner drak sammen deres elendighed ud. Nogle gange tog de også Teit med, Palles barndomsven
som var opvokset i huset overfor Ravns familiens på Rørsangervej. Teit havde for år tilbage, haft en
ulykkelig kærlighed som havde slået ham helt ud, og han hængte sig selv i et træ. Gudskelov blev
han reddet, men han fik en varig hjerneskade, og boede nu i et bofællesskab for mentalt
handicappede. De tre venner havde det sjovt sammen, de havde alle deres begrænsninger, og var
sikkert et kuriøst indslag i Struers natteliv.
Palle og Tommy tog også på campingture, ofte midt om vinteren i telt. Folk gloede når de sad i
varme trøjer udenfor teltet mens rimen hang på bladene. Det var meget spontant når de pludselig
kørte af sted, men det var altid hyggeligt. Højdepunktet var en tur med Norgesbåden, fra Hirtshals
til Oslo. Palle og Tommy tilbragte en del tid samme dette år.
Fortiden og fremtiden, det var ubrugelige størrelser for Palle. Fortiden arbejdede altid i
underbevidstheden, sorgen og bitterheden. Fremtiden, hvilken fremtid? Nej Palle levede kun i nuet,
der vidste man da hvad man havde.
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Sommeren 1998
Sommeren havde Palle set frem til med gru, Palle som ellers elskede sommer følte et kæmpe
tomrum når han tænkte på de gode stunder med Kaj. Kaj og Palle turneret rundt i Europa, og
pludselig var der ikke rigtig noget at ligge planer for. Men Palles gode ven Erik, som han havde
mødt hos Olympia, ville gerne holde ferie med Palle og overbeviste ham om at de skulle af sted
sammen. Erik bestilte en ferielejlighed i Østrig, og da tiden kom kørte de ellers af sted.
Palle havde vrøvl med nyrerne, og de måtte holde mange pauser på turen derned. Det føltes som om
en kniv blev stukket ind i ryggen. Det blev gradvist værre. Palle sad om aftenerne, med en pose is
på ryggen, for at undertrykke smerten. Men samværet med Erik, som næsten var ligeså gammel som
Kaj, var godt, de to nød tiden sammen. De havde lært hinanden at kende til skydning hver mandag,
og kørte altid sammen til stævnerne. De havde været i Norge og Tyskland sammen til
skydestævner. Erik som selv havde været uheldig i livet gjorde sit for at muntre Palle op. Erik var
altid i godt humør, og ejede ikke mange hæmninger, han snakkede med alt og alle og gjorde alle de
ting som folk ønsker at gøre, men som de ikke tør. Eriks humør hjalp Palle den sommer. Men
nyrerne blev værre, og på turen hjem fra Østrig var det helt galt.
Hjemme i lejligheden ringede Palle til blødercentret i Århus. Sygeplejersken Hanne Thykjær ville
have ham til Århus med det samme. Men Palle var lige kommet hjem fra Østrig denne dag, så han
ville lige have dagen til at få styr på tingene derhjemme. Dagen efter kørte han af sted, og blev
straks indlagt med nyresten. Palle havde haft stærke smerter i en måneds tid, og sygeplejersken var
bekymret, som ved så mange ting så var det ikke så smart som bløder at få nyresten, stenene kunne
skabe indre blødninger. Palle havde da også meget blod i urinen, og blev pumpet med faktor 8,
medicinen som Palle tog hver tredje dag for at blodet skulle kunne størkne. En uge lagde Palle der,
han hadede sygehuse. Kunne slet ikke klare at ligge på flersengsstue. Kræsen som han var spiste
han næsten ingenting. Undersøgelserne blev hele tiden udskudt, da der kom akutte patienter. En dag
havde Palle det meget bedre, det havde sagt plop da han tissede den morgen, og stenene lod til at
være passeret. Lægerne ville dog ikke udskrive ham, men nu havde Palle fået nok, han sagde de
selv måtte om det, pakkede sin taske og kørte hjem.
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Efter de tre søskende havde solgt huset på Rørsangervej, havde de delt alt indboet. Palles lejlighed
var for lille, der stod papkasser overalt med tingene fra hjemmet. Desuden havde Palle fået ansvaret
for familiens lille puddelhund Ciki. Den havde de fået mens Rita stadig var rask, tilbage i 1991.
Palle var glad for den, og hunden gjorde mentalt lejligheden mindre tom. Men nu var det et problem
at bo på anden sal. Det var heller ikke tilladt at have hund i lejligheden, så Palle gik ned til
boligselskabet og spurgte om der var en større ledig, gerne med en lille have hvor hunden kunne
luftes. Skæbnen ville at det blev præcis den lejlighed på Knarbjerg Bakke i Bremdal, som Palle var
flyttet ind i som 18 årig. Det var nærmest et lille rækkehus, med have til og ikke mindst et loft hvor
Palle fik stuvet alle papkasserne op. Palle var tilbage i Bremdal, to minutters gang fra
barndomshjemmet. Det føltes rart, som om han var lidt tættere på sit tidligere liv.
Pernille syede gardiner til Palle, og inden længe var lejligheden flot.
Godtgørelsen var væk. Den første del på 250.000 kr. havde Kaj og Rita haft råderet over, og de
havde forsødet Palles tilværelse med rejser, men omvendt havde der været mange udgifter
forbundet med at have et sygt barn, og pengene havde fået ben at gå på. Der var ikke meget tilbage
af dem, og Palle lod Kaj beholde det resterende da godtgørelsen blev hævet med 500.000 kr. i 1991.
Palle vidste ikke hvornår livet ville slutte, så der var ikke blevet sparet på noget. Ritas sygdom
kostede familien mange penge, og Kaj kunne ikke arbejde i længere perioder. Palle hjalp ham
økonomisk, det var ikke noget han betænkte sig ved, de var sammen om det. Pengene havde
finansieret alle rejserne og de gode oplevelser Palle og Kaj havde sammen. Så kom der Kajs
sygdom, og flere penge havde fået ben at gå på, Palle hjalp ham med nogle terminer så de ikke
mistede huset.
Ingen havde regnet med Palle ville være i live så længe, og man havde ikke planlagt langt ud i tiden
med pengene. Livet skulle være godt i dag, og der skulle fyldes så mange oplevelser på som muligt
hele tiden. Efter Kajs død havde Palle også haft et lidt for stort forbrug. Han købte mange film, som
han så i ensomhed. I hele taget sparede han ikke på noget, hellere dø rig på oplevelser og fattig på
penge, end omvendt, tænkte han. Nu var det hele væk, men Palle begræd det ikke, de havde haft det
godt, hvad skulle han med penge nu han var alene, og der ikke rigtig var nogen fremtid alligevel.
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Byrådsmedlem
December 1998 bliver Palle som suppleant indkaldt til Byrådet. Han skal vikariere. Midt i sorgen
og afmagten, var det en stolt dag. Den aften Palle står udenfor byrådssalen, mens de i salen
godkender hans indtræden, da svulmer Palles bryst af stolthed. Da han er hørehæmmet, og
byrådssalen ikke har teleslynge, får han stolen tættest på borgmesteren, den plads med højest
anciennitet. Selvom alt i hans liv sejler, kan Palle det her, og han deltager allerede ved første møde i
debatten.
Forud for byrådsmøderne holdes der gruppemøde for de socialdemokratiske byrådsmedlemmer.
Gruppemøderne bliver hårde for Palle, han er ved at falde i søvn under de timelange politiske
diskussioner. Palle har ikke meget energi, og når han husker at tage tre-kombinationsbehandlingen
dræner det den sidste energi. Det var derfor ikke noget godt indtryk Palle fik efterladt hos sin
gruppe, de undrede sig over han sad og var ved at falde i søvn. Det var ikke noget der var sådan lige
at forklare, så Palle begik den fejltagelse at lade være med at prøve, og forsøgte efter bedste evne at
holde sig vågen og koncentreret.
Det gik meget bedre til selve Byrådsmøderne, der var Palle klar, og havde bygget hele sin dag op til
dette, når han kom hjem efter mødet drattede han udmattet om på sofaen ude af stand til at røre sig
de første par timer.
Noget af det sidste Palle var med til i Byrådet, var budgetseminariet som blev afholdt i Hanstholm.
Det var spændende at være med til, Palle tog sig sammen for at være klar i hovedet under
forhandlinger, han havde så lidt energi at han hver pause måtte returnere til værelset og ligge ned.
Alle undrede sig vist over at han ikke deltog i måltiderne, Palle havde proteindrinks med hjemmefra
og lidt brød, det kunne maven bedst klare, og så kunne han ligge en par time mens de andre spiste.
Palle fortalte ikke andet end at han var træt, men om aftenen kom han og var med en times tid ved
det sociale snak, men trætheden var ved at overmande ham hele tiden og han havde svært ved at
koncentrere sig om at høre.
Et halvt år sad Palle i Struer Byråd. Som 22 årig blev han det yngste byrådsmedlem nogensinde i
kommunen. Det var for Palle et lille skub opad, nu havde han opnået noget, og lysten til at sidde i
byrådet var stort. Maj 1999 var det valgte medlem klar igen, og Palle blev atter første suppleant.
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Hullet
Februar 1999. Palles dybe depression og mangel på livsglæde blev værre. Han var syg, både fysisk
og mentalt. Byrådsmøderne hev han sig op til så godt han kunne, men det var også alt.
Oven i det blev Palle sat på en ny kombinationsbehandling. Hanne Thykjær havde skældt ham ud
med strenge ord, han måtte tage sig sammen hvis han skulle leve. Hanne var god til at nå ind til
Palle, og hendes formanende ansigt viste sig for ham når han forsøgte at glemme medicinen.
Desværre blev Palle væltet omkuld af bivirkningerne, han reagerede meget dårligt på den nye
kombination. Han var i forvejen mentalt smadret, pillerne skubbede ham det sidste stykke ned i
ingenmandsland. Pludselig forsvandt han helt, mentalt. Ragede omkring, alt flød i lejligheden men
han så det ikke. Om han fik noget at spise vidste han ikke selv. Han blev manisk og råbte op om
ingenting.
De tre søskende havde spilleaftener hos Pernille, hvor de spillede Matador eller andre spil. De måtte
opgive at spille med Palle, han var ligesom ikke til stede. En måned forløb sådan, før Pernille
troppede op i Palles lejlighed og ruskede kraftigt i ham. ”Palle du er slet ikke dig selv, hvad er der
galt” råbte hun. Palle lod sig overtale til at hun kørte ham til Århus. Der bestemte de at tage pillerne
fra Palle et stykke tid, og se hvad der skete.
Allerede to dage efter vågnede Palle op af døsen, og kiggede forfærdet på sin lejlighed der flød i et
stort kaos. Depressionen var der stadig, men kombinationsbehandlingen havde påvirket Palle
mentalt, det er stærke piller som kan give mystiske bivirkninger fra person til person.
At Palle vågnede af pilledøsen, betød ikke at han kom op af hullet. Nu kunne han pludselig føle
sorgen og afmagten igen, og drak efterhånden også en smule i dagstimerne, for at kunne udholde
det.
Bunden nåes. Vendepunktet
En dag gik det helt galt. De tre søskende samledes som sædvanlig, til en spilleaften. Palle virkede til
at være i højt humør, det lettede stemningen gevaldigt og en flaske rom kom på bordet.
De spillede, og Palle drak det ene glas efter det andet. Alle øjne hvilede på spillet og de lagde ikke
mærke til at Palle snart havde tømt flasken.
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Pludselig rejste Palle sig op med et brøl af latter, og gik ud på det lille toilet i gangen. Der låste han
døren.
Der gik et stykke tid før det begyndte at undre Pernille hvor han blev af. Da hun lyttede efter kunne
hun høre at han græd derude. Hun gik ud og bankede på, ”lås op Palle”, bad hun. Der blev sagt
noget usammenhængende derinde fra. Lars kom til, buldrede på døren og forlangte at Palle åbnede.
Ingen reaktion, kun nogle underlige lyde derinde fra. Nu var Pernille bange, og opdagede at rom
flasken var tømt. De måtte ind. Per tog tilløb og satte skulderen mod døren, hængslerne sprang til
lyden af knitrende træ. Palle lå på gulvet. De fik hjulpet ham op. Palle bralrede højt, talte
usammenhængende, var aggressiv og afvisende. De fik ham ind i bilen, og kørte hjem med ham. I
lejligheden forsøgte de at få ham i seng, men han stod op hele tiden, og var flere gange ved at tage
trappen på hovedet ned. De turde ikke lade ham alene, hvis han faldt ned af trappen og slog sig,
ville han intet mærke for han var helt væk, sanseløst beruset grinede han højt og skældte dem ud i et
væk.
Pernille var nervøs for om han havde fået for meget alkohol, og de besluttede at køre til skadestuen
i Holstebro med ham. På skadestuen afviste de dem først, men så fortalte Pernille at Palle var bløder
og hiv smittet, så ustyrlig han var, så var han til fare for sig selv og kunne få en alvorlig blødning.
Modstræbende tog skadestuen imod ham. Det var for sent at udpumpe, så Palle fik noget mildt
beroligende, mere turde de ikke. Så blev han lagt op på intensiv og fik drop.
Den næste morgen vågnede Palle, kiggede sig forvirret omkring. Hvad lavede han i en
hospitalsseng, var han kørt galt? Hovedpinen var ekstrem, og hele kroppen slap. Sygeplejersken
sagde hans søskende var kommet med ham. Hvad var det nu for noget, tænkte Palle ved sig selv.
Lidt efter kom de ind, Per og Pernille. Palle var sur på dem, hvad lavede han her. Pernille forklarede
stille hvad der var sket. ”Var jeg bare fuld, Herregud I kunne da bare have sendt mig ind i
lejligheden og være kørt” skældte Palle ud. Det var chokket der regerede hos Palle. Per kiggede
ham i øjnene og sagde hårdt at de var gået igennem helvedes kvaler for hans skyld i nat, så lignede
det ikke noget de fik sådan et møgfald.
Palle blev stille, nu gik det op for ham hvor slemt det havde været. Med dundrende hovedpine, tør i
munden og slap i hele kroppen, førte de ham ned til bilen og kørte ham hjem. Palles samvittighed
var kulsort. Det var svært at begribe det de fortalte, havde han virkelig opført sig sådan?
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Kontakten
Hjemme gik Palle forvirret rundt i lejligheden, anede ikke hvad han skulle gøre af sig selv. Han
trængte til at snakke med nogen. Der var kun et valg, op og tænde computeren, logge på nettet og se
om nogen af vennerne var online.
Med det samme Palle kom online, ploppede et vindue op. Det var Rikke, som han havde talt med
siden 1996. De havde haft et længere stykke tid de ikke havde talt sammen, men så havde de fundet
hinandens ICQ nummer igen, samme dag faktisk. Det var lidt sjovt for dengang da Palle addede
Rikke til sin ICQ liste. sagde hun at hun faktisk sad med hans nummer og havde været lige ved at
ville adde ham. Da havde de grinet og udvekslet alle de seneste nyheder. Palle var ærlig, og Rikke
havde hørt hvordan det gik, lidt skidt i øjeblikket. Men Palle var jo også ukuelig og optimistisk, og
det var det han var på nettet for det meste. En flugt fra virkeligheden.
Denne dag, hvor Palle kom hjem og loggede på, med verdens sorteste samvittighed, var der ikke
meget optimisme tilbage i Palle.
Rikke lagde ud med at spørge ”Hvordan går det i dag?”, Palle sad en stund og grublede, skulle han
svare som han plejede, at det gik fint og så videre. Nej i dag havde han brug for at være ærlig.
”Ikke så godt” skrev han tilbage. Det ene ord tog det andet. Inden længe havde Rikke hørt hele
historien, om hvor skidt han egentlig havde det, og om den famøse aften dagen før, og om hvordan
han var vågnet på intensiv. De to snakkede mange timer, Rikke lyttede, det havde Palle brug for.
Samtidig var hun nøgtern og påpegede de gode ting der var, og muntrede ham op. Det livede Palle
op, det var fornuftig snak, ikke alt det facadesnak folk normalt førte på internettet.
Det blev ikke bare et vendepunkt for Palle, hvor han indså hvor langt han var nede, og at han måtte
kæmpe som han havde lovet Kaj. Det blev også startskuddet på et dybt venskab med Rikke. De to
snakkede sammen hver dag, om alt mellem himmel og jord. Palle fik mere at vide om
børnehjemmet i Honduras, hvor Rikke havde været volontør, og som hun stadig arbejdede for
hjemmefra. Palle fortalte om hans virke i politik, om hans søskende, ja de snakkede om alt og var
hudløst ærlige.
Det var ikke som når Palle havde snakket med andre piger, der flirtede man ofte useriøst samtidig.
Med Rikke var der ikke noget flirteri, det var dyb venskabelig interesse.
De snakkede mere og mere sammen, og en dag spurgte Palle, om Rikke ville have noget imod at
han kom forbi og fik en kop te, når han skulle til Sjælland. Nej det ville da være hyggeligt, sagde
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hun. Det snakkede de ikke mere om, men så skulle Palle til DSU Hovedbestyrelsesmøde på
Sjælland, og som han ofte gjorde valgte han at blive derover efter mødet, og være hos Kirsten og
Mogens et par dage. Ja Palle havde haft flere gode stunder derovre, det føltes dejligt, næsten som at
være søn i huset. Kirsten og Mogens var altid glade for Palles besøg, og Palle elskede at være i hans
mors by, som føltes så hjemlig.
Så efter mødet kørte Palle til Helsingør, og var sammen med dem, den næste dag skulle han besøge
Rikke. Om aftenen tjekkede Palle lige Krak kortet, for at finde Rikkes adresse, men der fandtes ikke
sådan en vej i Hundige. Bare han nu ikke havde skrevet forkert, der var ingen internet hos Kirsten
og Mogens, så han kunne ikke spørge. Men Mogens havde et nyere Krak kort, og Palle slog adresse
op der. Jo sandelig, det var åbenbart et nyere kvarter hun boede hun, nu fandt Palle vejen.
13. Maj 1999
Palle stod tidligt op, han skulle først være hos Rikke ved 15 tiden. Så han kørte en tur nordpå ad
Strandvejen. I Hornbæk fandt han en blomsterbutik, man skulle have en blomst med når man kom
på besøg, det havde Kaj lært ham. I butikken stod han og ventede på det skulle blive hans tur. Da
kunden før han var færdig, nåede Palle ikke at åbne munden, før en lille dame sprang ind foran
ham. Jamen hov hende har jeg da set før, tænkte Palle. Den lille dame havde åbenbart travlt, og som
den gentleman Palle var, lod han hende bare komme først. Hun havde et par store sortklædte mænd
med sig, underligt, tænkte Palle. Da hun havde bestilt vendte hun sig om mod Palle ”Tak” sagde
hun. Det var Lene fra Aqua.
Palle fik sine roser, og med et smil på læben kørte han tilbage til Helsingør.
Ved første blik
Palle kørte af sted mod Hundige. Spændt på hvad dagen ville bringe, de havde fået et dybt venskab
og han glædede sig meget. Kvarteret blev fundet, og Palle parkerede bilen. Pludselig kom en
underlig følelse over Palle, hans intuition sendte chokbølger gennem ham. En følelse af at når han
nu stod ud af bilen, så ville hans verden blive forandret. Palle havde altid haft en stærk intuition som
han stolede på. Han undrede sig lidt, hvorfor følte han så kraftig her på parkeringspladsen. Han
tænkte på Rikke, hvordan mon hun så ud, et er hvordan man er på nettet, ofte er virkeligheden noget
andet. Det var spændende, men også lidt skræmmende!
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Da Palle åbnede bildøren steg hans intuitive fornemmelse yderligere, det var som at gøre noget han
havde gjort. Noget der lå udenfor hans handlefrihed, noget forudbestemt som det var ment at han
skulle gøre, så absolut noget godt.
Palle fandt døren, stod der et øjeblik og forsøgte at få styr på hvad han følte, det var overvældende.
Ringede på, ventede, en evighed føltes det som. Kunne gennem glasset se at hun kom hen mod
døren, skulle han løbe? Nej det her var vigtigt sagde alt i ham.
Så gik døren op. Åh hvor var hun henrivende, så sød, så smuk. Palle søgte hendes øjne, hun kiggede
lidt genert ned, men smilet var ikke til at tage fejl af. Palle havde holdt buketten på ryggen, og tog
den nu frem, hendes kinder blussede da hun tog mod den.
De gik ind i køkkenet, som også var stue i et. Hun fandt en vase frem, de sagde ikke meget, ord var
ubetydelige, og ville næsten være i vejen for stemningen. Blomsterne var sat i vand, og de satte sig
på hendes lille sofa. Hun var så fantastisk dejlig, så ren og strålende at se på. Det var kærlighed ved
første blik, Palle anede dårligt hvad han skulle sige. Rikke fandt fotoalbummet fra Honduras frem,
og de så nogle billeder med børn på. Palle søgte mod. ”Hvis de gjorde noget slemt, blev du så sur på
dem” spurgte han med et glimt i øjet. ”Nej da”, smilede Rikke tilbage indforstået. Palle bøjede sig
frem og kyssede hende. Tiden stod stille i det sekund. Alt ophørte med at eksistere, der fandtes kun
Palle og Rikke, deres læber mødtes. Det føltes så rigtigt, så dejligt. Palle havde oplevet en
forelskelse før, men det havde været så brutalt lige på, nu var det noget helt andet, så rigtigt og med
en følelse af at det var sådan det skulle være, som det hele tiden havde været bestemt. To blev til et i
det sekund, ord var overflødige, De havde ventet hele livet på hinanden, det kunne ikke forklares i
ord, det var forudbestemt, de havde fundet sig selv i hinanden som et væsen der havde været delt før
og nu var helt.
Et nyt liv
Alt forandrede sig fra den dag, de snakkede hele aftenen og natten, og Palle overnattede på Rikkes
sofa. De var uadskillelige fra dag et. De to svævede sammen på en lyserød sky. Palle skulle egentlig
have været hjem til Struer igen, men havde ingen planer den kommende uge, så de blev enige om at
han blev. De kunne simpelthen ikke undvære hinanden.
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Ugen gik og de boede sammen som om de altid havde gjort det, der var ikke så meget at aftale for
det var bare sådan det skulle være. Palle fandt en ro han aldrig havde haft, en tro på livet. Glemt var
de lange mørke nætter, selv sorgen var til at leve med nu, ja han tænkte næsten ikke på tabet og
frygten længere, det var bare ikke aktuelt.
Rikke havde Palle med hjem til sine forældre. Gunnar og Bente tog godt imod ham, men undrede
sig sikkert lidt over tempoet de to unge satte. Det var sket så hurtigt.
Så tog Palle og Rikke på weekendtur til Struer, til Palles lejlighed. Dels fordi Palle gerne ville vise
hende sin hjemstavn og sine søskende, men også for at hente Palles hund Ciki. Den havde Pernille
trofast passet mens Palle var på Sjælland. Rikke blev vist det hele, selv Rørsangervej var de forbi på
en gåtur med hunden, det var første gang Palle var der efter huset var solgt. Det bragte minder frem,
men med Rikkes hånd i sin, kunne han for første gang konfrontere det uden at blive slået ud.
Tilbage i Hundige passede Rikke sit job i Dansk selskab for almen medicin, hendes mor Bente var
kontorchef der, og havde startet selskabet på privatadressen de første spæde år. Rikke var vokset op
med selskabet, og var en integreret del af det nu. Rikke var uddannet erhvervssproglig
korrespondent i spansk og engelsk, udover det almindelige kontorarbejde stod hun for selskabets
medlemsdatabase. Det var et godt job som hun var glad for, og særligt den daglige kontakt med
moderen.
Når Rikke var på job, turnerede Palle rundt på Sjælland. Særligt i København, hvor alle museerne
fik besøg.
En dag skulle Rikke hen til hendes bedste veninde, og Palle måtte blive hjemme. Det var
selvfølgelig i orden. Men Rikke kom ikke hjem til aftalt tid, og Palle blev nervøs for om der var
sket hende noget. Da Rikke endelig kom hjem ilede han hende i møde, de havde begge savnet
hinanden meget. Rikke fortalte at veninden havde stillet spørgsmålstegn ved det fornuftige i et
forhold til en Hiv-smittet. Palle kunne se hun havde grædt lidt, og hans hjerte slog et slag over. Det
var ikke lige sådan noget de havde brug for, og han frygtede hvordan Rikke ville reagere på hendes
venindes ord. Rikke så fortvivlelsen i Palles øjne, slog armene om ham og kyssede ham. Hun
hviskede at intet skulle skille dem ad. Palle var lettet, men også lidt sur på veninden, det er så let at
dømme andre mennesker. Heldigvis gjorde det ingen skade, tværtimod rykkede Palle og Rikke
tættere sammen.
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Fra den første dag de mødtes, boede Palle og Rikke sammen, det var ikke noget de havde aftalt, det
var bare naturligt at det var sådan det var.
Den store dag
Der havde været flere ture til Struer, og i juni var de atter derovre sammen. Palle havde konspireret
lidt med Pernille, han ville fri til Rikke og ville finde på noget helt specielt. Han og Rikke havde
snakket meget om fremtiden, og der var ingen tvivl om at de begge mente dette alvorligt.
Palle lånte en af Rikkes ringe, uden hun vidste det. Og så blev forlovelsesringene ellers bestilt.
Det var den 21. juni 1999, solen strålede fra en skyfri himmel. Palle skulle til kontrol i Århus, Rikke
var selvfølgelig med, men også Pernille, Lars og deres nyfødte datter Mathilde var med. Palle var
Gudfar for Mathilde, det var han stolt af. Denne dag havde han særlige planer, Pernille vidste
besked om dem og glædede sig over at være med.
Efter Palle var blevet undersøgt, kørte de alle ind til Den Gamle By. Et sted Palle holdt meget af,
historisk interesseret som han jo var. De gik ind, så husene og udstillingerne i dem. Palle havde på
forhånd udvalgt et sted. Han nikkede til Pernille og hun trak Lars med sig videre. Palle førte Rikke
ind i en baggård, og bag den var vandet. Kun Palle og Rikke var der, de gik ned til bredden. Så faldt
Palle på knæ foran Rikke og friede ”Rikke, jeg elsker dig af hele mit hjerte, vil du giftes med mig?”
Rikke var overrasket, vel havde hun mærket at Palle og Pernille havde et eller andet for, men det
her var alligevel uventet. ”Ja” sagde hun uden at tøve, og trak Palle op til sig. Der stod de, ved
vandets bred i Den Gamle By, Palle førte ringen på hendes finger, og hun en på hans. Et langt
dybtfølt kys, fingrene flettet sammen, nu var det officielt.
Da Palle og Rikke kom ud fra gården, stod Pernille klar og smilede over hele hovedet. Sendte Palle
et spørgende blik og han nikkede. Med tårer i øjnene kom hun dem i møde, og de krammede alle
hinanden. Det her havde Pernille aldrig troet hun ville opleve, hun var så lykkelig på sin lillebrors
vegne.
Fra Den Gamle By kørte de ud til Tivoli Friheden, hvor de fik et bord i den fine restaurant og spiste.
Palle gav i dagens anledning. Han kunne ikke få blikket fra Rikke, tænk at hun ville have ham, Palle
var så lykkelig.
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Hundige eller Struer
Tilbage i Rikkes lejlighed i Hundige, bestemte de at brylluppet skulle stå det kommende år, år 2000.
Symbolik skulle der være, for dagen var oplagt, den 13. maj, et års dagen for deres møde.
Palle var ved at være træt af intet at have at lave, alt det han rodede med var i Struer. Han var stadig
amtsformand i DSU, men havde overladt det meste til næstformanden Anders mens han var i
Hundige. Palle og Rikke snakkede sammen om hvor de ville bo. Mulighederne i Hundige var yderst
begrænsede, der var mange års venteliste på alle lejeboligerne og Rikkes lejlighed var alt for lille.
Så var det at lykken var med dem. Palle havde for år tilbage skrevet sig på ventelisten til at byggeri
af helt nye rækkehuse i landsbyen Humlum, lidt nord for barndomsbyen Bremdal. Og nu fik han et
brev fra boligselskabet, om at han var den første i køen til at vælge. Palle havde bare skrevet sig på
listen uden egentlig at være sikker på om han ville flytte, men nu kom det som sendt fra himlen.
Da de var i Struer næste gang, kørte de ud til Humlum. Palle havde gået i skole et langt stenkast fra
de nye huse, som var ved at blive bygget.
De var enige om at det var det de ville. Papirerne blev bragt med til Sjælland, og Rikke viste dem
først til sin far, han syntes det lød godt og var ikke bekymret over at Rikke skulle flytte langt væk,
”så kan vi jo bare komme på besøg” sagde han.
Rikkes mor Bente, var derimod ikke så begejstret. Hun nød at være sammen med Rikke i
hverdagen, på arbejdet, og havde svært ved at acceptere at hun skulle flytte helt derover.
Det blev hun nødt til at acceptere, for Palle og Rikke havde taget beslutningen. De skulle flytte ind
den første november. Så Rikkes lejlighed blev sagt op fra den første oktober, derefter ville de bo
hos Palle indtil det nye hus var klar til indflytning.
Bente fik ordnet det sådan, at Rikke kunne forsætte med at arbejde for selskabet. Fjernarbejde
hjemmefra, medlemsdatabasen og hjemmesiden kunne hun sagtes lave fra Humlum. Så skulle hun
to dage om måneden over og være på kontoret i København, for at opdatere det hele.
Alt var på plads nu. De begyndte så småt at arrangere brylluppet. Det skulle stå i Humlum kirke, og
efter at have været rundt og inspicere mulighederne valgte parret Struer Grand Hotel til festen.
Resten ville de ordne efterhånden, nu var de to vigtigste ting på plads.
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Bente
Rikkes mor Bente voksede op i Hals, hendes far havde været malermester. Hun var den ældste i en
søskendeflok på tre.
Hun var kun syv år da hendes mor døde. I denne alt for tidlige alder måtte Bente overtage mange af
moderens pligter. Lillebror John var tre et halvt år, og lillesøster Alice blot to år gammel.
Det havde modnet hende i en tidlig alder, men det tog også hendes barndom fra hende. Men Bente
tog ansvaret på sig og havde siden været familiens midtpunkt.
Udover at være kontorchef for Dansk selskab for almen medicin, med alle de pligter det medførte,
så var hun meget kunstnerisk. Hun havde lavet keramik, malet og nu lavede hun glaskunst. Hun var
aktiv i den lokale kunstforening, og brugte mange timer på at redigere deres medlemsblad.
Hun og Gunnar havde forsøgt at få børn i mange år, uden at det ville lykkes. Få dage før Bente blev
40 år fandt hun ud af at hun var gravid, det var en stor overraskelse. I 5 måned endda. Blot to en
halv måned senere blev lille Rikke født på Rigshospitalet, syv uger for tidligt. Det lille barn blev
overført til Glostrup og moderen indlagt i Roskilde. Fødslen tog hårdt på Bente, der var mange
komplikationer og Bente fik hjertestop undervejs. Derefter var hun indlagt seks uger for at komme
sig, men måtte tage blodfortyndende medicin siden da.
Hjemme igen fik Bente travlt med at købe alt der skulle bruges. At skulle være forældre var en
pludselig omvæltning i deres liv, og de havde kun kort tid at forberede sig i.
Senere fik Bente brystkræft, og fik fjernet brysterne i 1982. Derefter blev hun opereret cirka hvert
sjette år, hvor lægerne fjernede nye knuder. I mellem operationerne levede hun et almindeligt liv,
men måtte gå til kontrol jævnligt.
Gunnar
Gunnar og Palle blev venner fra første dag de mødtes. Gunnar havde en behagelig personlighed og
gled let ind i relationer med omverden. Han var som Bente opvokset i Nordjylland, nærmere
betegnet Vester Hassing hvor hans far havde været fodermester på Dyrlægegården. Gunnar havde
stadig nordjydens sindige træk. Han var en mand med sin egen stille facon, og alle kunne lide ham.
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Gunnar havde været regnskabschef i Undervisningsministeriet, men havde udviklet et
computerprogram som paradoksalt nok viste sig at overflødiggøre hans stilling. Han var blevet
arbejdsløs, og havde haft svært ved ikke at have noget han skulle.
I Gunnars fritid var der en ting som fyldte alt. Kærlighed til travsport. Gunnar ejede gennem tiden
flere heste. De havde vundet flotte præmier, og det var uden tvivl Gunnars stolthed.
Da Gunnar blev fyret, gik han hjemme i mange år uden at kunne få et nyt job. Så blev han
pensioneret, og startede som frivillig hjælper på ældrecentret, Strandcentret i Hundige.
En dag var Palle med Gunnar på Strandcentret. Gunnar strålede mens han viste Palle rundt. Fortalte
om arbejdet i festudvalget, hvor de arrangerede koncerter for de ældre. Palle hilste på mange af
beboerne, som lyste op når de så Gunnar komme, han hjalp dem med mange småting, indkøb og
sådanne praktiske ting. Hans tilstedeværelse var altid ledsaget af let humor og et glimt i øjet, han
var afholdt overalt på Strandcentret og nød tydeligvis omgangen med de ældre. For Palle var det
fantastisk at få et indblik i hans liv, sådan rigtig få at se hvem Gunnar egentlig var, og hvordan han
glædede alle omkring sig. Palle nærede fra første færd beundring for Gunnar.
I hjemmet fyldte Gunnar ikke så meget, her var det Bente der regerede. Men når aftensmaden stod
på bordet kørte diskussionerne, om alt fra arbejdet i selskabet, aktiviteterne på Strandcentret og ikke
mindst de aktuelle politiske emner som blev diskuteret lidenskabeligt. Gunnar og Bente havde en
omgangstone, som i første færd kunne virke lidt hård, men Palle lurede hurtigt at den var vigtig for
dem, og at de faktisk nød diskussionerne og de små dueller i hvem der huskede bedst. Mon ikke alle
ægtepar lidt oppe i alderen, har disse diskussioner om hvem der husker tingene rigtigt? Noget
negativt var det i hvert fald ikke.
Rikkes position i barndomshjemmet var præget af at hun var enebarn. Hun havde haft en god
barndom, og havde ikke manglet noget. Måske en søster eller bror, hun kunne lege med, men så
havde hun heldigvis veninderne på vejen. Kitt og Pernille så hun dagligt i barndommen, og de
havde haft det sjovt sammen på Engrøjel i Hundige.
Selve huset på Engrøjel, var bygget over to etaper. Den første var bygget af Gunnars bror Per, som
havde et byggefirma. Det var et typehus lig alle de andre som blev opført i utallige eksemplarer da
parcelhusområderne eksploderede af byggeri. Men senere havde de fået bygget førstesal på, og det
havde givet huset et selvstændigt udtryk.
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Der var ikke blevet moderniseret meget gennem årene, et nyt køkken var det blevet til i 80erne, men
det var også alt. Da Palle så Rikkes barndomshjem, fremstod det derfor præcist som det havde
gjorde i hendes barndom. De to sad sammen i sofaen på første sal, og så alle billederne fra Rikkes
barndom, Palle elskede det, at se hvordan hans elskede havde haft det som lille.
Humlum
Oktober 1999 lejede Palle en lille flyttebil. Han og Per kørte over til Hundige og hentede alle
Rikkes sager. Parret skulle være flyttet ind i det nye hus første november. Men en vandskade
udskudte indflytningen til første december. Det blev en måned ekstra i Palle lejlighed i Bremdal,
godt fyldt op med møbler og kasser.
Den første december fik de endelig nøglerne. Per og Pernille hjalp til med flytningen. Pernille
glædede sig sådan over Palles lykke, hun havde aldrig troet dette skulle ske, og nu kom de herover
og bo tæt på Palles søskende, det var perfekt.
Det tog Palle og Rikke en måned at komme på plads i huset. Der var blevet opført 12 lejemål
samtidigt, og de nye naboer ville gerne snakke, så området sydede af god stemning.
Ud af stuevinduerne kunne de langt ude bag markerne, se en fantastisk herregårdsagtig hvid gård.
Palle havde motionscyklet forbi den mange gange da han var yngre, og havde altid beundret den.
Nu så de over på den hver dag gennem stuevinduerne. Hovedbygning tronede med smukke detaljer
i murværket, frontspicen rejste sig majestætisk i midten. De to nygifte kiggede ofte betaget over på
den flotte bygning, og spøgte med at den dag de vandt i lotto, ville de købe den. De skulle bare
vide!
Vel på plads i det nye hjem, begyndte de for alvor at planlægge brylluppet, nu var der ikke længe
til, invitationerne var sendt ud.
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Bogen. Hanne Reintoft og Jane Aamund
Foråret 2000. Palle var startet hos psykolog i Herning, han havde det svært med fortiden, alle
minderne og sorgen. Det var så stor en kontrast til det nye liv, og Palle følte sig ofte delt i to.
Psykologen fik Palle til at genopleve det hele, for bedre at kunne forstå det.
Dette brugte Palle, han begyndte at skrive. Drømmen var at få skrevet hans families historie ned, og
få den udgivet som en bog. Palle skrev løs, og inden længe havde han på 43 A4 sider skrevet
beretningen om familiens liv. Palle læste mange bøger, men vidste godt at det han havde lavet
endnu ikke havde den standard der var nødvendig for at få det udgivet, han håbede en forfatter ville
hjælpe ham med at få det skrevet rent.
Hanne Reintoft var den første Palle var i kontakt med. I hendes bog ”Et liv, manges liv” fortalte
Hanne Reintoft om sit liv, og alle de ting undervejs som havde påvirket hende. I bogen var der et
afsnit om hverdagens helte, Rita var nævnt. Hanne Reintoft havde haft kontakt med Kaj og Rita på
det tidspunkt hvor de kæmpede med at finde ud af hvordan de skulle klare det, efter at Palle var
blevet hiv-smittet. Det var blevet til mange telefonsamtaler og besøg på Rørsangervej, og Hanne
Reintoft havde næret beundring for Rita. Derfor reagerede hun prompte da Palle kontaktede hende.
Hun læste manuskriptet igennem, og skrev tilbage at hun havde grædt mens hun læste, for det var
en barsk historie. Hun kunne dog ikke rigtig hjælpe når hun boede så langt væk, men henviste til
Jane Aamund som jo boede i Nørre Nissum, ganske kort fra Humlum.
Det var en smuk forårsdag da Palle og Rikke kørte op ad den lange grusvej, til Jane Aamunds lille
hus i Nissum bakker. Hun tog glad imod dem ude foran sit lille hyggelige hus, og bød dem
indenfor. Hun havde læst manuskriptet og var rørt. Det kunne blive en fantastisk bog, der ville
interessere mange, sagde hun. Det gjorde Palle glad. Det Palle havde lavet, forklarede Jane
Aamund, var det forfattere kaldte et research, han skulle arbejde ud fra det og skrive det hele forfra i
en mere fortællende stil. Jane Aamund tilbød at sætte Palle i gang, skrev et stykke papir med de
første ting som Palle skulle arbejde med. Da de tog afsked med hende, tog Palle en af Bentes bøger
frem, ”Colorado Drømme” af Jane Aamund, og spurgte om han kunne få den signeret til Bente.
Det blev en sjov overraskelse som Bente blev meget glad for.
Hjemme igen gik Palle straks i gang med at skrive forfra, ud fra Jane Aamunds retningslinjer. Det
faldt ham dog svært, men han fik lavet de første fire kapitler og sendte dem til hende.
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Desværre ville skæbnen af bogprojektet skulle strande her for denne gang, for Jane Aamund fik
konstateret kræft og måtte neddrosle arbejdet. Palle og Rikke tænkte ofte på hende, når de læste om
hende i aviser og blade, men de fik ikke kontakt igen før mange år senere.
Bogprojektet strandede, det blev lagt til side, måske engang i fremtiden, håbede Palle.
13. maj 2000. Bryllup.
Tiden op til bryllupsdagen havde været hektisk, der var mange ting som skulle på plads. Alle
inviterede havde meldt positivt tilbage. 60 gæster skulle der komme.
Palles barndomsven Torben skulle være forlover, så han kom og hentede Palle. De kørte ind på
Grand Hotel, hvor Palle satte hans og Rikkes tasker op i suiten hvor de skulle overnatte efter festen.
Per stødte til på hotellet, sammen med en af familiens venner fra Holland, André. De fire tog ned på
lystbådehavnen og hoppede i Torbens speedbåd. Så drønede de ud, slukkede motoren ud for
Bremdal Strand og fandt nogle kolde øl frem. Solede bagede ned, det var en usædvanlig varm
majdag. 27 grader i skyggen og sol fra en skyfri himmel. De fire venner hyggede sig i båden, og der
blev joket med at Palle nu skulle i ægteskabets lænker. Tilbage i lystbådehavnen vandrede de op til
hotellet. Tommy, Teit, og Teits lillebror Tune stødte til der. Oppe i suiten klædte de alle om til
festtøjet.
Tune kørte Palle på turen mod Humlum Kirke. Nu var der sommerfugle i maven, Palle følte det var
helt uvirkeligt, det hele skete så hurtigt.
Rikke skulle ankomme i en smuk karet, en hestevogn de havde lejet til dagen. Men Palle ankom
selvfølgelig først til kirken, sammen med vennerne. Nu var Palle virkelig nervøs, han vidste der
ikke var mere han kunne gøre, men det hele var så stort og føltes så uvirkeligt. Han og Torben satte
sig på stolene oppe ved alteret. Torben jokede med om Rikke nu ville komme og pegede på uret, jo
den var fem minutter over nu, på bænkene i Humlum kirke var der fyldt til sidste plads. Palle så ud
over forsamlingen, kendte og elskede ansigter, det var stort det her, ingen af dem der sad der havde
nogensinde troet denne dag skulle komme, hvor han, Palle, skulle stå til alters og modtage sin brud.
Gid Kaj og Rita kunne have været her, tænkte Palle. Han savnede forældrene, det her var også deres
dag, de burde have været der. Han vidste at mange i forsamlingen tænkte det samme, og at der var
et tomrum i salen. Palle sendte sine tanker til forældrene, se mig nu mor og far, jeg er lykkelig.
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Mens Palle tænkte på sine forældre, var Rikke og Gunnar ankommet med kareten.
Pludselig startede orglet med at spille de velkendte bryllups toner, døren slog op og ind kom far og
datter arm i arm. Gunnar strålede af stolthed mens han rank førte sin datter til alters. Palle stirrede
betaget på Rikke, hun var som en drømmeprinsesse i den smukke hvide brudekjole. Hun smilede
lidt nervøst, overvældet over alle dem som kiggede på hende og det højtidelige der var ved at ske.
Palle stod op sammen med Torben. Rikke og Gunnar satte sig på stolene overfor dem og så satte
alle i kirken sig ned. Præsten Gunnar Andreasen talte om Palle, som han havde kendt i mange år nu.
Denne dag for præcist 10 år siden stod Palle i kirken og blev konfirmeret. De ti år der var gået siden
da, havde været fyldt med prøvelser for familien. Gunnar havde begravet begge Palles forældre, og
talte om at det ville have glædet dem at se parret på denne store dag.
Palle og Rikke sagde ja til hinanden og satte atter ringene på hinandens fingre, nu på højre hånd
som ægtefolk. Rikke Fjordbak Bentsen blev til Rikke Fjordbak Ravn, og sammen gik de ned ad
kirkegulvet mens orglet spillede sine himmelske toner og alle de velkendte ansigter smilede
lykkeligt mod dem.
Udenfor kirken blev der ønsket tillykke og taget billeder. Så gik brudeparret ned mod kareten, mens
risene fløj i luften om dem. 8 årige Anne Sophie var brudepige, og fulgte med brudeparret ind i
kareten. Sammen kørte de tre mod Struer. Der blev snakket livligt i kareten, og alle de kom forbi på
vejen vinkede eller dyttede. Det var et smukt syn, de to heste der trak den smukke gamle karet, og
de to smukt klædte kuske.
Ved søen Kilen som kun er afskåret fra Limfjorden med dæmningen mellem Struer og Bremdal,
gjorde kareten holdt. Fotografen var ankommet og nu skulle bryllupsbillederne af brudeparret tages,
med den smukke sø og sivene i baggrunden. Anne Sophie strålede som en sol over at være med, og
der blev også taget billeder af hende foran hestevognen.
Fra Kilen kørte kareten til Struer Kirkegård, hvor brudeparret gik ned til Kaj og Ritas gravsted.
Brudepige buketten som Anne Sophie havde holdt, blev lagt på gravstedet. De stod en stund og
sendte deres tanker til Palles forældre. Dette var en vigtig ting for Palle, det betød meget for ham at
de kørte dertil direkte efter brylluppet og inden festen. Palle var ikke ked af det, han smilede mens
han stod ved forældrenes gravsted med sin nye hustru. Se mig mor og far, se mig, tænkte han. Det
gamle liv, og det nye liv fik på den måde et sammenhæng.
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Kareten forsatte turen ned til Grand Hotel, ind på gågaden og ned til hovedindgangen. Der stod Per,
Pernille og mange af gæsterne klar til at tage imod dem.
Det blev en fantastisk fest, med utallige taler og sange. Det var første gang at hele Rikkes familie
mødte hele Palles. Per og Pernille havde hilst på Gunnar og Bente, men alle tanter, onkler, fætre,
venner og så videre, havde aldrig mødt hinanden. Der var en lykkelig stemning. På et tidspunkt kom
Pernille og faster Ruth ind i festsalen og råbte at Danmark havde vundet Melodi Grand Prix med
Brødrene Olsens ”Fly on the wings of love”. Ja, det var i sandhed en magiens aften.
Der havde været så mange taler og sange, at maden var trukket ud, så da desserten endelig var
overstået var der kun en halv time til midnat, og brudeparret skal som bekendt danse brudevals
inden klokken slår 12. Tjenerne fik travlt med at lave salen om til dansesal, og stille hygge borde op
i siderne. 10 minutter i 12 lød de velkendte toner. Palle og Rikke havde øvet sig i ugevis, til en lille
video de havde købt. Det gik fint, Palle ledte Rikke smukt, og som musikken spillede dannede
gæsterne ring om det lykkelige par, tættere og tættere. Så var musikken ovre, gæsterne stod tæt i
ring om Palle og Rikke. Palle kyssede sin brud, og i samme nu kysset var færdig blev han løftet op
bagfra, Torben stod klar med saksen, hev skoene af og klippede sokkerne over. Samtidig tog
damerne sig af Rikke, og klippe små stykker af hendes brudeslør. Traditioner som skal give
brudeparret lykke.
Snart efter dansede hele salen, mens brudeparret åbnede gaver op. Det blev sent før parret trak sig
tilbage, det var en ganske særlig aften med mange gæster de ikke så tit, så tiden blev udnyttet.
Det var en lykkedag. På etårs dagen for deres møde, var de blevet Hr og Fru Ravn.

HIV-smittet og dødsdømt i 1984: Palle fik sin Rikke
BT d. 14. maj 2000
Af: Kalle Kvist
Sjældent har orglet i den lille Humlum Kirke ved Limfjorden bruset så kraftigt og smukt som i går
eftermiddag, da Rikke 24, fra Hundige blev fru Ravn efter at have sagt ja til Palle Lykke Ravn.
Et ellers ganske almindeligt ungt forelsket par, javist, men Palle skulle slet ikke have oplevet sit
bryllup. Han skulle være død i 1984, hvis det stod til lægernes forudsigelser, efter han som kun 8årig årig blev smittet med HIV via blodplasma, som sundhedsmyndighederne havde undladt at
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teste. Men Palle er en hård nyser og erkender, at han sikkert også er en heldig fyr, og de to ting
kombineret med lægevidenskabens voldsomme landvinding i arbejdet med at finde en vaccine, der
kan holde HIV nede, så udbrud af AIDS stadig udskydes.
Romantikken var badet i det smukkeste danske sommersollys, da fru og hr. Ravn kom ud af kirken
og steg op i en pyntet hestevogn. Brudefærden gik langs Limfjorden ind til Struer, hvor Rikke lagde
halvdelen af sin brudebuket på Palles forældres grave. Der blev fældet tårer med en blanding af
sorg og glæde og taknemmelighed. Palle satsede hele sin erstatning - 750.000 kr. - på at gøre livet
godt og glad for sine forældre i dét han dengang troede skulle blive hans sidste år med dem - sidste,
fordi han ikke selv havde lang tid tilbage at leve i. Men i stedet døde Palles forældre, først moderen
og et års tid senere hans far. Palle brugte meget af sin tid på at surfe på Internettet, og det var her
han for fire år siden "mødte" Rikke, der er uddannet korrespondent i spansk og engelsk. Det blev til
mange breve via elektronik og data, men tråde og hardware glødede til sidst.
"Jeg måtte simpelthen møde den pige, og så en dag tog jeg bare af sted og ringede på hos Rikke i
Hundige. Det var 13. maj 1999, og det blev så endnu en skæbnedag for mig og den første for os
sammen, siger Palle og får et strålende smil fra bruden. De to turtelduer besluttede nemlig, at
inden et år, nøjagtig et år, ville de giftes. Rikke flyttede med til Humlum, hvor de nu bor i et
rækkehus.
Trods truslen fra HIV-smitte er de nygifte så fulde af optimisme, at de som alle andre nygifte ser
frem til, at de også skal have børn. Palle har undersøgt, at hans sæd kan renses helt for HIV-smitte,
og parret er ikke bange for at sætte børn i verden.
Rikke har to drenge i forvejen - altså adopterede på papiret - i Honduras, hvor hun har arbejdet
som frivillig medhjælper i et børnehjem. Hun betaler 325 kr. om måneden til "sine drenge". "Men
det betyder jo ikke, at vi ikke selv kan have børn," siger parret.
Brylluppet i går var endnu en vigtig milepæl i Palle Ravns liv, den del af hans liv, som han
angiveligt ikke skulle have oplevet som følge af et utilgiveligt svigt hos sundhedsmyndighederne. 90
danskere blev HIV-smittet med den urensede blodplasma, størstedelen er allerede døde.
Ønsket om at blive forældre med en ny metode.
Palle og havde havde et ønske om at blive forældre. Nu var de blevet gift og havde købt hus, så
rammerne var på plads.
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Parret havde været i kontakt med lægerne i Århus, og var blevet henvist til Fertilitetsklinikken på
Skejby Sygehus.
Hjemme i Fousing havde de læst om italienske læger, som med succes hjalp HIV-smittede fædre
med at få raske børn. Metoden blev kaldt sædvask, og lød ganske simpel. Man centrifugerede sæden
hvorved HIV udskilte sig fra det raske, dette gentog man igen og igen til at sæden var vasket ren.
Undervejs blev det testet, og når de havde et specifikt antal positive test var sæden klar til
almindelig insemination. Metoden blev nu brugt i Italien, England og Spanien. Palle og Rikke
havde læst det hele på internettet, og da de kom til Skejby Sygehus og mødte Overlæge Jakob
Ingerslev, rakte de en kæmpe stak papirer over til ham, papirer de havde printet ud fra nettet og som
beskrev metoden. Overlægen havde egentlig tænkt sig at tilbyde parret donorsæd, og var lettere
overrasket over det ønske der blev fremlagt. Det var ganske enkelt, vil I tilbyde det her?
Overlæge Jakob Ingerslev tænkte og så alvorligt ned i papirerne. Først ville han egentlig have afvist
det, men på den anden side kunne det vel ikke skade at kigge lidt på det. Det blev derfor aftalt at de
skulle få en ny tid, og i mellemtiden ville han så undersøge metoden nærmere.
Da Palle og Rikke en tid efter vendte tilbage, blev de budt velkommen af en storsmilende overlæge.
Han havde brugt meget tid på sagen, og havde været i kontakt med de italienske læger. Han var ikke
i tvivl, metoden var god og sikker, og de ville meget gerne kunne tilbyde den. Der var bare en hage
ved det, der var et stort etisk spørgsmål i at udføre den, først og fremmest overfor personalet på
Skejby Sygehus, som skulle have tid til at tage stilling. Der var ikke noget i dansk lovgivning som
forbød at gøre det, men Sygehusledelsen ønskede offentlighedens accept først. Det var derfor op til
Palle og Rikke om de ville stå frem og fortælle om deres ønske.
Beslutningen var ikke svær for parret, de ville gøre alt. Palle gik derfor den velkendte vej til
medierne.

Han ønsker sit eget barn
Dagens Medicin d. 15. marts 2001
Af: Charlotte Frendved Hansen
Palle Lykke Ravn er bløder og blev smittet med hiv som otte-årig. Nu vil han gerne være far.
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Rikke og Palle Lykke Ravn kan blive det første danske par, der tilbydes kunstig befrugtning til trods
for, at han er smittet med hiv. Fertilitetsklinikken på Skejby Sygehus undersøger i øjeblikket
mulighederne for, at sæden kan renses for virus og derefter bruges til insemination.
Palle Lykke Ravn har levet som hiv-positiv, siden han blev smittet gennem blødermedicin som otteårig. Nu er han 25 år og har aldrig været syg af hiv. Han får en kombinationsbehandling med tre
slags medicin, som holder infektionen i ave. Sidste år blev han gift med den jævnaldrende Rikke, og
ægteparret ønsker nu at få et barn. Ved fertilitetsklinikken på Skejby Sygehus blev de først tilbudt
befrugtning med donorsæd, men det ønsker, at Palle skal være biologisk far: "Jeg ville have svært
ved at føle det som mit barn, hvis jeg vidste, at det var en anden rent biologisk. Det ville være et
stort tab for mig. Alle forældre elsker at sige om barnet, at det har sin mors øjne, sin fars næse osv.
Det betyder meget for mig personligt, at barnet vitterligt er mit," forklarer Palle Lykke Ravn.
Vil ikke forsøge uden kondom
Parret er klar over, at lægerne i øjeblikket ikke med 100 procents sikkerhed kan garantere, at
rensningen af sæden fjerner alle viruspartikler. Der kan stadig være en lille risiko for, at Rikke og
barnet smittes. Men tvivlen er ikke nok til, at parret afviser metoden: "Intet i livet er 100 procent
sikkert. Det undersøgelser, vi har læst om, tyder på, at risikoen er meget lille. Metoden er afprøvet
og bruges f.eks. i England. Hvor stor en risiko vi er villige til at acceptere, er svært at sætte tal på.
Vi overvejer tingene skridt for skridt," siger Palle Lykke Ravn. Parret har dog gjort op med sig
selv, at de ikke tør prøve at blive gravide selv ved at undlade at bruge kondom. Rikke og Palle
Lykke Ravn har også gjort sig tanker om, hvorvidt de kan udfylde rollerne som forældre til trods for
Palles kroniske sygdom. Men selv om Palle måske vil leve kortere end gennemsnittet, har de ingen
betænkeligheder: "Ingen kan vide sig sikre. Man kan også gå ud og blive kørt over af en bus. Jeg
lader ikke sygdommen styre mit liv. Faktisk er det ikke noget, vi tænker over i det daglige. På grund
af behandlingen har jeg mindre energi end gennemsnittet. Men jeg er førtidspensionist, og Rikke
arbejder hjemmefra. Derfor kan vi selv strukturere vores dagligdag, og jeg tror, at et par med hver
sit fuldtidsjob har mindre tid til barnet, end vi vil få," siger Palle Lykke Ravn
Hvis de danske fertilitetslæger siger nej til at hjælpe Palle med at blive biologisk far, vil parret
overveje at søge behandling i udlandet.
At det lige blev Dagens Medicin som historien blev lanceret i, var planlagt i fællesskab med
overlægen. Effekten udeblev ikke, samme aften blev Palle kontaktet af Go Morgen Danmark på

152

TV2, som ville have ham i studiet allerede næste dag. Palle havde før deltaget i programmet, og
sagde ja tak. Det var jo hele meningen med det, at offentligheden skulle debattere spørgsmålet.
Så sent om aftenen fløj Palle alene til København, der sov han på hotel til meget tidligt næste
morgen. I studiet var også Tove Videbæk fra Kristeligt Folkeparti, hun skulle agere modpol. Palle
fortalte åbent om det inderlige ønske om at blive forældre, hvor meget det betød for ham, for hvad
var der ved at leve hvis man ikke havde livskvalitet, børn var i hans øjne selve essensen af
livskvalitet. Da Tove Videbæk fik ordet, udtalte hun at hun ikke kunne se noget problem i at folk
som Palle og Rikke fik lov at få børn, så længe forældrene var kærlige og havde tid og overskud,
var det ikke et problem. Palle blev glad for opbakningen, og de to talte kort sammen efter
udsendelsen var ovre.
Allerede den dag fulgte BT op.

HIV-smittet vil være far
BT d. 16. marts 2001
Af: Niels Ole Qvist
"Vi har en drøm om at leve et liv som alle andre forelskede par. Og derfor vil vi også have en
baby".
Ægteparret Rikke og Palle Lykke Ravn, begge 25 år, sidder tæt omslynget i sofaen i deres hjem i
landsbyen Fousing Kirkeby ved Struer. Kærligheden lyser ud af dem. "Vi elsker hinanden - og som
enhver anden almindelig familie melder ønsket om en lille sig," forklarer de. Der er blot det særlige
i Rikke og Palles tilfælde, at Palle er HIV-smittet. For 17 år siden - som otte-årig - blev han smittet
fra blødermedicin. Men HIV-smitten behøver ikke forhindre dem i at få deres brændende ønske
opfyldt. I udlandet har lægerne nemlig gode erfaringer med at vaske sæden, så virus bliver fjernet.
Vellykket i udlandet
Det er prøvet - med held - i op mod 100 tilfælde i bl.a. England, Spanien og Italien, og nu kan
Rikke og Palle blive det første par i Skandinavien, som får lov at gennemføre en kunstig
insemination. "Så vidt vi ved, er det ikke gået galt endnu. Der er selvfølgelig intet her i livet, som er
100 procent sikkert. Men efter sæden er centrifugeret, kan lægerne teste den for at se, om den
stadig indeholder virus. Er det ikke tilfældet, kan man gennemføre inseminationen," forklarer Palle
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Lykke Ravn, der sammen med Rikke har sat sig grundigt ind i behandlingen, bl.a. ved oplysninger
fra Internettet.
Materialet er givet videre til overlæge Jacob Ingerslev fra Fertilitetsklinikken på Skejby Sygehus
ved Århus, hvor man nu overvejer, om forsøget skal gøres i Danmark
Ingen etiske problemer
"Vi har fået at vide, at lægerne i hvert fald ikke har etiske problemer med at gennemføre det.
Overlægen var meget optimistisk," forklarer Palle. "Vi glæder os meget. Men selvfølgelig skal vi
have talt det grundigt igennem med lægen, før vi gennemfører det," tilføjer Rikke, der er
erhvervssproglig korrespondent i engelsk og spansk, med datalingvistik som speciale. Parret blev
gift for et år siden ved et stort, romantisk forårsbryllup i maj. Rikke havde ingen betænkeligheder
ved at give Palle sit ja, på trods af hans sygdom. Selv er Palle da også overbevist om, at han har et
langt liv foran sig. "Hvorfor ikke? Jeg mærker intet til min diagnose, bortset fra de bivirkninger,
som følger af kombinationsbehandlingen, dvs. at jeg døjer lidt mere med træthed end mine
jævnaldrende. Selvfølgelig gør du dig de samme overvejelser som alle andre vordende forældre: at
du skal være der altid til at passe på dine børn. Men hvad skulle der være i vejen for, at jeg bliver
90 år! Selvfølgelig vil vi sikre os, f.eks. med en livsforsikring. Jeg kunne jo også køre galt i
trafikken," smiler Palle. Han har for længst besluttet, at HIV-diagnosen ikke skal styre hans liv.
Noget at se frem til
"Jeg har levet med den i 17 år, og den får ikke lov at fylde ret meget. Jeg tror i øvrigt også, at det
er vigtigt, at man i sit liv har noget at se frem til, at glæde sig over. Det er en vigtig forudsætning
for at holde sig rask," bemærker han.
Rikke og Palle er klar over, at chancen for at få tvillinger er stor ved kunstig befrugtning. Men det
afskrækker dem ikke. "Tværtimod. Vi vil jo gerne have to stykker. Og så har vi jo også klaret det på
én gang, inden vi bliver for gamle. Er man først 30, ja, så falder hammeren jo," griner Palle.
Ægteparret ved endnu ikke, hvornår de kan blive tilbudt behandlingen. "Men det bliver dejligt, når
vores drøm kan realiseres. Måske, hvem ved, kommer vi også til at se vores børnebørn løbe rundt
her i huset," siger Palle med et stort smil.
Historien blev ligeledes bragt i andre aviser og ugeblade. Ligesom Palle var i TV flere gange.
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Sædvask
Palle og Rikke havde været en del i medierne for at få grønt lys til at anvende sædvask metoden, og
så kom den store dag da de fik grønt lys!

Hiv-positive får grønt lys til sædvask
Dagens Medicin d. 21. februar 2002
Af: Charlotte Frendved Hansen.
Sundhedsstyrelsen accepterer kunstig befrugtning med sæd fra hiv-positive.
Hiv-positive mænd kan nu blive fædre med Sundhedsstyrelsens velsignelse. Når sædcellerne renses
for virus ved en teknik, der populært kaldes sædvask, er smitterisikoen minimal for moderen, og for
barnet er risikoen mindre end 1:25.000. Det er derfor "fuldt foreneligt med kravene i dansk
lovgivning, at en rask, ikke hiv-smittet kvinde tilbydes fertilitetsbehandling med sæd fra en hivpositiv mand, skriver Sundhedsstyrelsen i et notat.
Hvis kvinden er hiv-positiv kan det også efter individuel vurdering være i orden at befrugte hende
med sæd fra en rask mand, fremgår det af notatet. Risikoen for at en hiv-smittet mor overfører virus
til barnet kan være så høj som 15-20 procent, men den kan nedsættes til under to procent, når
moderen får medicin mod hiv, fødslen foregår ved kejsersnit, barnet behandles med hiv-medicin
efter fødslen, og amning undgås. Sundhedsstyrelsens vurdering er foretaget efter en forespørgsel
fra overlæge Finn Hald, fertilitetsklinikken ved Brædstrup Sygehus. Selv om Sundhedsstyrelsen nu
siger OK, vil Finn Hald ikke tage behandlingen af hiv-positive par op i Brædstrup. - "Jeg mener, at
fertilitetsbehandling af hiv-positive må centraliseres. Behandlingen skal foregå i tæt samarbejde
mellem fertilitetslæger, infektionsmedicinere og børnelæger, og derfor ville det være naturligt, at
behandlingen foretages på sygehuset, hvor specialerne er samlet," siger Finn Hald. Han mener
også, at det er nødvendigt at etablere et speciallaboratorium til fertilitetsbehandlingen af hivpositive, for at undgå risikoen for, at smitten overføres til andre par, der får foretaget
reagensglasbefrugtning.
10 par venter
Tidligere har Lægeforeningen også støttet fertilitetsbehandling af hiv-smittede, og en
arbejdsgruppe nedsat af Dansk Fertilitetsselskab, Dansk Selskab for Infektionsmedicin og Dansk

155

Selskab for Gynækologi og Obstetrik er på vej med en vurdering af området. Konklusionen kommer
til at ligge tæt op ad den, Sundhedsstyrelsen har præsenteret, oplyser overlæge ved
fertilitetsklinikken på Skejby Sygehus Jakob Ingerslev.
Ca. ti par, hvor den ene er hiv-positiv, har henvendt sig til danske fertilitetsklinikker med ønske om
barnløshedsbehandling. Nogle få hiv-positive kvinder er allerede behandlet i Danmark.

Da det nu var blevet offentligt accepteret, meddelte Skejby Sygehus at nu ville metoden blive testet
i praksis i deres laboratorium, og derefter ville den blive tilbudt dem som ønskede at benytte den.
Det var en stor sejr for Palle og Rikke. Fra den dag de troppede op med alle de udprintede papirer,
da de havde udlagt deres privatliv i medierne for at få det accepteret, og så til nu, det havde krævet
meget af dem. Men nu var det lykkes, og de glædede sig bare til at komme i gang. Palle blev
testperson, så Skejby Sygehus kunne øve sig med metoden inden de tog den i brug.
Som en afslutning på det hele skulle Palle en tur mere i Go Morgen Danmark, endnu engang ville
Tove Videbæk være der. Det kom bag på Palle da hun fuldstændig havde ændret holdning. Hun
udtalte at hun ville arbejde på at få metoden forbudt så hurtigt som muligt, hun mente ikke det tjente
barnets tarv at have en far med en alvorlig sygdom. Det var noget af en kovending. John Halse fra
Børns Vilkår var efterfølgende ude og sige det samme. Palle og Rikke kunne ikke forstå dem, hvem
skulle så bestemme hvem der måtte få børn? hvad med arvelige sygdomme, overvægtige, rygere,
for alle mennesker havde jo en risiko for ikke at leve til deres børn blev 18 år.
Men det ændrede ikke ved at Skejby Sygehus nu arbejdede frem mod at indføre metoden.
Da metoden var klar til at blive brugt, forsøgte Palle og Rikke flere gange uden det lykkedes. Først
da Rikke fik hormon indsprøjtninger skete det, Rikke blev gravid!
Parret var overvældet af lykke. For Palle var det så uvirkeligt, ja han vidste jo godt, at nu var det
sandt, han skulle være far, men der ville jo gå ni måneder, uendeligt lang tid i Palles univers hvor en
dag gik ad gangen. Sammen forberedte parret sig. Rikkes mave voksede og det hele blev gradvist
mere virkeligt.
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Det blev til mange artikler i aviser og ugeblade det forår. Alle ville høre om de fantastiske
muligheder der åbnede sig for de hiv-smittede. Palle deltog også i flere TV programmer, det var
åbenbart en god historie. I aviserne stod der at op mod 40 hiv-smittede mænd i Danmark, ønskede
at blive fædre via sædvask metoden. Palle fik henvendelser fra nogen af dem, som inderligt takkede
ham og Rikke for deres indsats. Palle og Rikke var dybt rørt over reaktionerne.
Ovre i Sverige gik den danske debat om sædvask ikke upåagtet hen. En journalist for Sydsvenskan
Dagbladet kom på besøg hos parret i Fousing Kirkeby. I Sverige var metoden ulovlig, og der blev
kæmpet for at ændre dette efter man havde fulgt den danske debat.

Sydsvenskan Dagbladet d. 8. februar 2004
Af: Matilda Hanson
Foto: Linda Axelsson
FOUSING KIRKEBY. Palle Lykke Ravn var tio år när en reporter från Dagbladet Holstebro-Struer
ringde hem till hans föräldrar och sa: "Nu har ni två dagar på er att berätta för er son att han har
hiv, för vi tänker skriva om det på förstasidan".
Palle Lykke Ravn minns det väl. Hans pappa tog med honom till campingvagnen i Holstebro, några
kilometer från barndomshemmet i Struer. Han dukade upp med öl till sig och läsk till Palle. Så
berättade han att sonens blödarsjukdom genom ett misstag hade fört med sig en annan allvarlig
sjukdom. Han sa det på sitt eget typiska västjyska sätt: "det ska nok gå".
-- När man är tio år blir man inte lika skrämd av sånt som man blir som vuxen. Vi åkte hem och jag
lekte vidare.
Det är nästan tjugo år sedan nu.
Palle Lykke Ravns föräldrar är båda döda. Han bor i ett litet hus utanför Struer på Jyllands
västkust där de få träd som står kvar envist stretar mot havsvinden. Bredvid honom i soffan sitter
hans fru Rikke. Ett rum är redan inrett med barnsäng och pastellfärgade nallar.
-- Nu fattas bara barnet.
När Palle och Rikke började chatta på Internet 1996 var de först bara lite nyfikna på varandra i
största allmänhet. Rikke hade arbetat som frivilligarbetare i Honduras och skrev om det. Palle
berättade om sin uppväxt som Struers enda blödarsjuka och senare hivpositiva. Om hur den
västjyska mentaliteten höll den värsta skräcken och paniken borta -- han fick leka som vanligt med
barnen på gatan, trots de fasansfulla rapporterna om hiv och aids som kom från USA.
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Själv hade Palle inte märkt mycket av viruset. Några förkylningar extra, bara. Och biverkningarna
från bromsmedicinen.
När Rikke avslutat sin sekreterarutbildning tappade de tillfälligt kontakten, men hittade varandra
igen två år senare. De kom överens om att Palle som var sjukpensionär skulle komma och hälsa på
där Rikke bodde i Hundige, söder om Köpenhamn.
-- Han kom och besökte mig och sen åkte han aldrig hem igen, berättar Rikke.
Hon vet vad det var hon kom att älska mest med honom: optimismen. Han säger att det bara var
självklart, som en blixt som träffade honom. Det skulle vara de två. De förlovade sig efter fem
månader.
För omgivningen var det inte lika självklart. Rikkes mamma var orolig över att Rikke hade blivit
tillsamman med en man med hiv.
-- Och en väninna till mig sa: hur kan du gifta dig med en som är död?
Rikke tog det hela med ro. Alla ska dö någon gång, vem vet när? Men barn hade hon inte en tanke
på.
-- När vi möttes var min omedelbara tanke: okej, då kommer vi inte kunna få barn. Det var bara att
acceptera, sådan var vår situation.
Hos Palle hade hoppet fötts tidigare. När han var fjorton år bläddrade han i Illustrerad vetenskap
och fann en artikel om några italienska forskare som undersökte spermatvättmetoden.
-- Då var det någonting helt overkligt. Då var mitt perspektiv att jag när som helst kunde dö. Men
det gav mig tanken att kanske kan jag också en dag bli förälder.
Den 13 maj 2000 gifte sig de sig. Veckotidningarna skrev: "Rikke gifter sig med hiv-smittade
Palle". Palle skrev kärleksdikter till sin hustru som han publicerade på nätet. De köpte hus och
började på allvar undersöka möjligheten att få hjälp att få barn.
-- Det är viktigt, det är det väl för alla, säger Palle.
De åkte till Skejbysjukhuset i Århus med en hög utskrifter från Internet om spermatvättmetoden och
lade den framför fertilitetsläkaren Jakob Ingerslev.
-- Vi blev tagna på hundraprocentigt allvar. Han sade att han ingenting kunde lova, men att han
skulle titta på det, säger Palle.
De hade kunnat resa till Italien och göra det. De hade kunnat acceptera spermiedonation. De hade
kunnat ta risken att inte skydda sig.
Men de ville testa om den danska sjukvården ville göra detta. Och de längtade efter att båda vara
biologiska föräldrar till sitt barn.
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Jakob Ingerslev gav dem ett positivt besked. Risken var 0,1 till 0,2 procent att Rikke eller barnet
skulle bli smittat. Sjukhuset ville gärna hjälpa dem, på ett villkor: att de tog den offentliga debatten.
-- Han ville få igång en offentlig debatt, och eftersom jag sedan blödarskandalen var van vid att
tala i medierna, sa jag att det gör vi gärna.
Palle Lykke Ravn deltog i tv-debatter, i dagstidningarna och i radio och berättade om sin längtan
efter barn. Flera politiker, bland andra den nuvarande socialministern Henriette Kjær, var
skeptiska. Man ska inte sätta barn till världen om man inte vet att man inte ska dö, var ett
argument.
-- Forskarna finner bara fler och fler mediciner mot hiv. Det är inte en livshotande sjukdom längre,
utan en kronisk sjukdom. Och hivsmittade har samma behov som alla andra att bli älskade, att få
barn, säger Palle.
-- Visserligen är det inte en rättighet att få barn, men samtidigt: vem har rätt att bestämma vem
som inte ska kunna få det?
Palle och Rikke argumenterar vidare. Hur ska vi i så fall resonera med dem som är rökare?
Överviktiga? Alkoholister? Cancersjuka? -- Alla kan vi bli överkörda av en buss i morgon.
Läkarna och Danmarks etiska utskott kom fram till samma slutsats. En regnig höstmorgon för åtta
månader sen reste Rikke Fjordbak Ravn och Palle Lykke Ravn till Århus för att göra ett första
försök till assisterad befruktning. Klockan åtta på morgonen lämnade Palle sitt sädesprov, nio
timmar senare fördes de centrifugerade spermierna in i Rikkes livmoder med hjälp av ett rosa
plaströr.
Tre gånger misslyckades det. Den fjärde gången fick de beskedet: det är positivt.
-- Det var overkligt, säger Rikke.
För Palle förändrades hans livssyn från en sekund till en annan.
-- Jag fick nypa mig själv i armen. Under hela mitt liv har jag aldrig planerat mer än en vecka
framåt. Nu har jag en riktigt god anledning att tänka långsiktigt.
Artiklen satte for alvor gang i debatten i Sverige. For Palle og Rikke kulminerede det med at de
blev inviteret til Stockholm, hvor de holdt foredrag for alle de nordiske HIV organisationer og
læger. De fortalte om hvor meget det betød for dem at kunne blive forældre, hvor vigtig livsværdi er
hvis man skal overleve en sygdom som HIV. Palle var syg den dag de holdt foredraget, og stod
sammen med Rikke oppe på talerstolen med 38,6 i feber. Det var Rikke som talte mest, foredraget
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blev holdt på engelsk da der også var finske læger tilstede. Klapsalverne tordnede løs i salen da
Rikke fortalte at hun var gravid!
Palle tog nogle panodiler og så gik parret ellers ud for at opleve Stockholm. Palle havde altid nægtet
at ligge i sengen når han blev syg, han havde set så mange ligge der, og blive der. Han holdt på at
komme op og lave noget, få rørt sig. Han følte det var vigtigt. Så de to vandrede rundt i hele
Stockholm. Foråret var kommet tidligt til Sverige, og de nød det.
Foredraget og den debat det førte med sig, bevirkede at sædvask metoden også blev tilbudt i
Sverige, Norge og Finland. Det var efterhånden mange mennesker Palle og Rikke havde hjulpet, de
var stolte over at have udrettet noget som betød så meget. Børn er jo det vigtigste i verden.
Brittas comeback
Så skete der noget der rystede bløderne i Danmark, og særligt de efterladte til afdøde HIV smittede
blødere. Britta Schall Holberg ville gøre comeback til Folketinget.

Hold dig væk, Britta
Ekstra Bladet d. 10. februar 2004
Af: Marianne Nielsen
Foto: Lars Poulsen
Bløderne vrede over Britta Schall Holbergs politiske comeback
- Det er respektløst af hende at rive op i sår, der aldrig er helet. Jeg er dybt chokeret over at skulle
se hende i Folketinget igen. man bliver dybt frustreret, hvis det virkelig kan lade sig gøre, at hun
vender tilbage, som om intet var hændt.
Ja, Palle Lykke Ravn fra Struer, et af ofrene for den såkaldte bløderskandale i midten af 80´erne, er
rasende ved tanken om, at Britta Schall Holberg (V) nu genopstiller til Folketinget efter 16 års
fravær.
Måneders angst
Palle Ravn er en af de 90 smittede blødere, der blev smittet med hiv via sin livsvigtige blodmedicin
dengang. I dag er der kun 29 overlevende fra det fatale tidsrum, der gik, fra alarmsignalerne lød
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ude i verden og herhjemme, til at de danske myndigheder sikrede bløderne, så deres præparater
var garanteret fri for aids-smitte.
Barske Britta Schall Holberg var ministeren, der dengang havde ansvaret for sundhedssystemet.
Efter meget tovtrækkeri bl.a. i Østre Landsret blev hun og de øvrige involverede som Novo Nordisk
og Serum Instituttet stort set frikendt for ansvar.
Men de danske blødere husker tragedierne og måneders angst i et helt andet lys.
Vælgerne husker
Også formanden for de 350 danske bløderes landsforening, Terkel Andersen, skyder på sin egen
diskrete facon knivskarpt mod eks-ministerens comeback-planer:
- Man er lidt forundret over, at hun opstiller, selv om hun selvfølgelig godt er klar over, at der
sidder en hel gruppe mennesker her med et meget dårligt minde om hendes ministertid. Det tror jeg
da også, at mange vælgere vil kunne huske og have med i deres betragtning, når de skal træffe
deres valg.
De svageste
- Hun havde intet ønske om at prioritere en indsats i forhold til vores gruppe, selv om hun vidste,
der var en ret betydelig risiko, siger Terkel Andersen.
- Som minister må man have et ansvar over for de svageste i samfundet. Og det mener jeg nok,
blødergruppen var på daværende tidspunkt i allerhøjeste grad. Vi havde ingen mulighed for at
trænge igennem. Ingen vidste dengang, om der ville gå uger eller måneder, før resten af
blødergruppen blev smittet.
Etik og moral
- Siden blødersagen har hun opført sig dybt uanstændigt ved at rejse landet rundt og holde
foredrag om etik og moral. Emner, hun burde være den sidste til at udtale sig om, mener Palle
Ravn, der i dag er gift og vordende far. Han blev førtidspensioneret som 19-årig på grund af hivsymptomer.
- Mit liv er et produkt af bløderskandalen. Vi har fået vores godtgørelse og pension. Jeg har oplevet
kammerater blandt de hiv-smittede blødere, som næsten gik fra forstanden og forsvandt mere og
mere, før de døde.
- Normalt er jeg selv et glad og optimistisk menneske, som lever min hverdag uden at spekulere på
mine sygdomme. Men det her med Britta kan virkelig få mit blod i kog.
De kan bare stemme på en anden
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62-årige Britta Schall Holberg, godsejer, hofjægermester, tidligere minister m.m., er for nylig igen
opstillet for Venstre. Denne gang i Otterup-kredsen på Fyn, der i årevis anbragte Peter Brixtofte i
Folketinget med tusindvis af stemmer.
Hun både ler overbærende og bliver skarp i stemmen, da hun hører om blødernes reaktioner på
hendes planer.
- Nå ... siger de alt det. Men så vil jeg også sige, at nu tror jeg snart, den sag er så velbelyst, som
den kan blive. Jeg henholder mig fuldstændig til, hvad forskerne har sagt, og hvad alle
dommerundersøgelserne har sagt. Jeg har lige været på Syddansk Universitet, hvor et helt hold har
været oppe i denne sag.
- Bløderne mener, vælgerne kan huske dig for det dårlige i denne sag?
- Hvad skal man sige til det?! Det må være op til den enkelte, hvad han vil stemme på. Hvis Palle
Ravn ikke vil stemme på mig, skal han da lade være med det. Mere er der ikke at sige.
- Nu har jeg i de sidste 16 år kørt landet tyndt med folkelige foredrag, hvor jeg slår kraftigt til lyd
for, hvor vigtigt det er at engagere sig politisk. Så jeg sagde til mig selv: Søster! Nu bliver du nødt
til at gøre noget. Jeg er blevet opfordret flere gange.
Bløderne var lamslået. Hvordan kunne hun have så lidt situationsfornemmelse, forstod hun ikke at
det føltes som en hån for dem. Aldrig havde hun i et eneste ord beklaget hvad der var sket dengang,
aldrig havde hun vist menneskelighed. Hende som holdt foredrag om etik og moral, havde ingen
forståelse for moralen i det hun gjorde, hvor stor sorg hun forårsagede hos de efterladte. Hun lod
som ingenting, som om der aldrig havde været nogen blødersag. Det gjorde ondt.
Far!
Blot tre dage efter artiklen i Ekstra Bladet, skete det mest vidunderlige i Palles liv, han blev far!
Palle holdt den lille dreng tæt til hende, så hun kunne se. De var overvældet af lykke. Det var så
uvirkeligt.
Turen fra operationsstuen ned til fødegangen, Palle havde den lille dreng i armene, så tung han var,
Palle var helt stiv i hele kroppen af at holde varsomt om det lille liv. Inde i Palles hoved kørte det
hele tiden ”Jeg er far”, det var ubegribeligt. Far var jo den store stærke Kaj, som vidste og kunne
alt, ham Palle hele livet havde set op til. Nu var han selv far, tanken kom hurtigt, magtede han det,
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havde han det der skulle til? Det lille barn klynkede lidt, Palle sagde nogle beroligende ord og
kyssede barnet på panden, straks sov drengen roligt videre. Det var som magi, Palle havde beroliget
det lille barn, det reagerede på ham og følte tryghed. En enorm beskyttertrang skød op i Palle, han
ville give sit liv for dette barn, det var hans livsmission, at passe på og værne om den lille dreng,
ikke bare blive hans far, men også hans ven. Pludselig var der en mening med livet, meningen lå
trygt i Palles arme.
Ny kombinationsbehandling
Palle var startet på tre-kombinationsbehandling igen, på en ny kombination. Mirakuløst stoppede
diarreen, den havde Palle døjet med i 7 år. Da diareen pludselig forsvandt, fik Palle med et slag
mere energi, det gik for alvor op for ham hvor sløj han havde været i de syv år, hvordan han havde
måttet planlægge alt for at udnytte den lille smule energi bedst muligt. Når han spiste skulle der
være et toilet i nærheden, for det tog højst 10 minutter før han skulle af med det igen.
Selve kombinationsbehandlingen gjorde stadig Palle træt og tog på hans energi, men det var slet
ikke i samme omfang som før med diarreen.
Det gik faktisk rigtig godt nu, sammenlignet med tidligere. Kombinationsbehandlingen havde
stabiliseret Palles immunforsvar, og gradvist voksede det sig stærkere. Samtidig med de måler
immunforsvarets styrke, måler de også virusindholdet i blodet. Kombinationsbehandlingen betød at
siden januar 2002 havde virusindholdet i blodet været umåleligt lavt. Det ville sige at hvis de ikke
så immunforsvaret var svækket, så kunne man i praksis ikke se at Palle var HIV-smittet. Da Palle
og Rikke indgik i fertilitetsbehandling, var kravet netop at dette niveau skulle være nået.
Palle var ikke i tvivl om hvem der havde den egentlige ære af at det nu gik så godt, havde han ikke
mødt Rikke i 1999, så var det ikke godt at vide om Palle ville have levet i dag.
Afrunding
Den 23. februar 2009 runder Palle 33 år. Meget er sket i hans liv og dog er han stadig ung. Det er en
stor bagage han lever med. Hans liv forandrede sig den 13. maj 1999, da han mødte Rikke. Hun
blev hans redning, og deres kærlighed er til stadighed vokset i de snart 10 år som de har været
sammen.
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Johannes er blevet fem år, og de livlige tvillinger Gabriel og Emmanuel har fejret deres to års
fødselsdag. De trives, i hjemmet er der masser af kærlighed og opmærksomhed. De tre børn er
midtpunktet i Palle og Rikkes liv. Med børnene kom nye rutiner, hverdagene er travle, mere end
Palle nogensinde har oplevet. Men parret forsøger at skabe noget unikt hver dag, få så meget glæde
ud af hvert minut som det er muligt. Palle lever stadig en dag ad gangen, det er blevet en del af ham,
Rikke har måttet udstyre ham med en mobiltelefon med kalender, så opdaterer hun den for ham så
han altid kan se hvad de skal.
Palle ramte ind i en depression i efteråret 2008, han forstod ikke hvad der skete, hvorfor skulle han
blive deprimeret, han som havde alt han kunne ønske sig? Det irriterede ham voldsomt, for det var
irrationelt at gå der og hænge med hovedet, mere lykkelig end nogensinde!
Efter et par måneder måtte han erkende at det måtte ud, Hanne Thykjær på blødercentret skaffede
beredvilligt Palle tid hos en psykolog. Så var det bare op til Palle selv at møde op. Det gjorde han
også, men han fortalte med det samme psykologen, at han ikke selv forstod hvorfor han havde
behov for det. Men inderst inde kunne han mærke at det var nødvendigt, det var tid til endnu engang
at vende bunken, for at få bearbejdet fortiden.
Psykologen Sigrid, bad Palle fortælle sin livshistorie. Palle startede fra han blev født og forsatte.
Han havde været til psykolog før, men det var efterhånden mange år siden. I hverdagen tænkte han
ikke så meget på alt det der var sket, det var ligesom lagt til side. I tankerne så han det for sig, som
et enormt skab han havde lagt det hele ind i. Med psykologens hjælp forstod han at skabet var
blevet fyldt op, og truede med at sprænges. Det havde skabt depressionen. Underbevidstheden
havde krævet at få ryddet op.
Det gik op for Palle at årene havde givet ham en større forståelse og indsigt. De ting hans forældre
var gået igennem, stod nu lysende klart for ham. At blive far havde givet ham muligheden for at se
sine forældres kamp, med en forældres øjne. Palle kunne levende forestille sig hvordan det havde
været, at få en dreng med blødersygdom. Hvordan det hele var blevet kastet omkuld da HIV kom
til. Hans stærke forældre, de havde klaret så meget modgang. De havde skånet Palle for det meste,
han havde egentlig haft en god barndom, han havde jo haft tryghed og kærlighed, det er faktisk alt
et barn har brug for. Alle de dårlige oplevelser var blevet opvejet af hans forældres kærlighed, det
havde løftet ham videre, og de havde taget det hele på sig, for hans skyld.
Forældrenes bitre skæbne var ubærlig, tabet af moderen som han havde haft et unikt forhold til, det
havde afsluttet barndommen. Men faderen havde værnet om ham og hans søskende, og havde skabt
et nyt hjem på trods af sin egen sorg. Hvor havde han måtte kæmpe, den stolte stærke jyde der
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aldrig hævede stemmen, og som stædigt søgte løsningen på ethvert problem uden at give op
undervejs. Med humor og optimisme havde han vist vejen for dem alle.
Tabet af faderen havde slået Palle helt ud. Det havde sendt ham ned i den dybeste afgrund, og det
havde været lige ved at koste Palle livet, pludselig var AIDS kommet så faretruende nær, samtidig
med at han ikke selv kunne finde glæden ved noget i livet. Tabet af forældrene var så ufatteligt, så
brutalt at Palle ikke kunne rumme det. Den dag han vågnede på intensiv efter hans søskende havde
bragt ham dertil, havde været et vigtigt vendepunkt. Faderens bøn om at Palle skulle blive ved med
at kæmpe, havde lydt højt i hans samvittighed. Men det altafgørende vendepunkt var da Rikke den
selvsamme dag på nettet havde spurgt ”Hvordan har du det?”. Det øjeblik bandt dem sammen, og
skabte et venskab som siden førte til at de mødtes, forelskede sig og blev gift. Den 13. maj 1999
ændrede Palles liv, fra da af var han ikke længere alene.
Psykolog Sigrid Ganer satte Palle i gang med at skrive sin livshistorien. 8 år efter han første gang
forsøgte at skrive en bog, forsøgte han så igen. Det blev med Jane Aamunds ord inde i hovedet, du
skal visualisere det Palle, sørge for at læseren kan se billeder for sig. Ordene sad der tydeligt,
opmuntret af psykologen skrev Palle denne historie på tre uger hvor han krængede sin sjæl ud. Når
han slap tasterne var det som om han stadig hang fast i sit liv, der hvor han var kommet til i
skriveriet, det var vanskeligt at vende tilbage til nutiden. Han genoplevede lyse såvel som mørke
timer, hvilket gav ham en større forståelse for fortiden, men også for sig selv i nutiden.
Palle kunne lide at skrive, og et ønske tog efterhånden form. Historien skulle udgives, han havde
tænkt det samme for 8 år siden, men var ikke moden nok dengang, og det han havde skrevet var
langt fra godt nok. Ikke moden nok til at se sine forældres kamp med deres øjne, da Palle blev far
blev det muligt. Alt det der var sket skulle ikke glemmes, ofrene for blødersagen skulle huskes. Og
ikke mindst skulle det lyde til alle derude, som sidder i problemer på den ene eller anden måde. Giv
ikke op! Selv i den mørkeste stund er der håb, du ved aldrig hvad der venter lige om hjørnet. Havde
Palle givet op havde han aldrig mødt Rikke, og var aldrig blevet far til tre pragtfulde drenge.
Selvom alt synes ude, og man ikke kan finde troen på noget, så tag en dag ad gangen, et sted derude
i fremtiden venter der noget godt på dig!
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Tak
Følgende personer har på hver deres måde indvirket på at denne bog lod sig gøre.
Min elskede hustru Rikke. Du bar over med at jeg i mange måneder har brugt urimeligt lang tid på at
skrive og redigere denne bog. Uden din støtte var jeg ikke her i dag.
Johannes, Gabriel og Emmanuel. I mange år var det svært at tro på fremtiden, nu behøver jeg blot
se på jer. I giver jeres far stolthed og glæde.
Mine søskende Per og Pernille. Vi har haft det svært, men modgang gør stærk. Tak for jeres støtte i
alle årene.
Naboerne på Rørsangervej. I ydede vores familie uvurderlig støtte i de svære år, og i gode tider har
vi mange gode minder sammen. Tak skal I have.
Familie og venner på Jylland og Sjælland. Jeres støtte har altid været dybfølt og ægte. Tak for de
mange lange samtaler om mine forældre, det gav mig en langt større indsigt i deres kamp.
Jane Aamund. Du fik mig skubbet i den rigtige retning med bogprojektet, det første jeg sendte dig
var ganske håbløst, men du gav mig de værktøjer jeg skulle bruge, og som muliggjorde at denne
bog blev lavet.
Sigrid Ganer. Det var dig som satte mig i gang med at skrive igen, og som hjalp med at bearbejde
det hele. Det var ikke gået uden den støtte.
Hanne Reintoft. Du kom på Rørsangervej og hjalp min mor da hun havde det svært, dine flotte ord
om hende i bogen ”Et liv – manges liv” (side 191) var smukke og rigtige. Da jeg henvendte mig til
dig i år 2000, med mit første spæde forsøg på at skrive denne bog, hjalp du mig til at forstå hvad der
kræves for at en bog kan blive udgivet. Da jeg henvendte mig igen 9 år efter, og havde skrevet
bogen på ny, var du der straks med hjælp og vejledning. Samarbejde om denne bog har knyttet os
sammen, og vi glæder os over venskabet med dig og din mand.
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En tak skal også lyde til Danmarks Bløderforening. Tak til Terkel Andersen for din utrættelige
kamp for os medlemmer. Tak til foreningens direktør Lene Jensen, som har været til stor støtte
under skrivningen af denne bog.
Tak til aviser og ugeblade som venligt har tilladt at deres artikler kunne bringes i denne bog.
Palle Lykke Ravn
2009

Note: Denne udgave er en forkortet version udgivet i 2016 på basis af originalbogen ”En dag
ad gangen – en historie fra Blødersagen” fra Bogforlaget Frydenlund 2010.
Copyright: Alle rettigheder tilhører forfatteren Palle Lykke Ravn.

Palle og Rikke med børnene Johannes, Gabriel og Emmanuel på Nordkap sommeren 2015.
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