
Af Chris MacDonald

Som jeg skriver ordene her, har jeg været vå-
gen i næsten fem døgn. Jeg har siddet ved 
min fars side og fulgt ham det sidste stykke 
vej mod døden. Nu har han fuldendt sin rej-
se. I tirsdags, 29. juni, trak min far vejret for 

sidste gang. Et minut senere strømmede livskraften 
ud af hans krop. Jeg holdt ham i mine arme.

Det er det hårdeste, jeg har prøvet i mit liv. Han 
var min helt og min bedste ven. Men jeg ville ikke 
have ønsket, at han skulle dø på nogen anden måde. 
Det ville han heller ikke selv.

Da han gik ind i den sidste fase, var han ikke 
bange. Han har sagt til mig mange gange: »Jeg er 
ikke bange for at dø, men jeg vil hellere leve!« Sådan 
havde han det til det sidste, han var ikke bange. Når 
han har stået over for det ukendte, har han altid sagt: 
»Bliv nysgerrig på det.« Sådan så han også på døden. 
Han så den som et slags eventyr. Men desværre også 
et eventyr, der formentlig ville starte med, at han en-
degyldigt mistede sin bevidsthed.

MIN FAR HAVDE mange tanker, som han levede efter. 
Her vil jeg gerne skrive om en af dem, som har bety-
det så meget for mig.

Min far betragtede bevidsthed som den største 
gave, vi har fået. Og det sidste halvandet år af sit liv 
pressede han mig hårdere end nogensinde til at være 
taknemmelig for, at jeg er bevidst. Bevidst om mig 
selv, om min tanker, om verden omkring mig.

Derfor bad han mig om tre ting. Han sagde: »Hver 
morgen, hvis du vågner, så brug et øjeblik på at tæn-
ke: »Det var heldigt! Jeg vågnede!«« For som han sag-
de: »Alternativet er ikke for godt!«

Jeg har fulgt hans råd hver morgen siden, og det 
er den stærkeste måde at starte dagen på, jeg kan 
tænke mig. Det har hjulpet mig til at holde fokus på 
de rigtige ting.

Den anden ting, han bad mig om, var at bruge 
mindst fem minutter hver dag på at stå nøgen. Jeg 
spurgte ham: »Hvor?« Han foreslog udenfor. Jeg sag-
de: »Jeg bor i en lejlighed i København!« Han sagde: 
»Lad være at være så bekymret for, hvad folk, du ikke 
kender, tænker om dig.« Han var herlig.

Jeg spurgte ham nu alligevel, hvorfor jeg skulle stå 
nøgen. Han sagde: »Det vil få dig til at forstå, hvad du 
virkelig har at tabe.« Hans pointe var: Vi er så foku-
seret på at samle ting og bekymre os om alt det, vi 
kan miste, at vi glemmer én ting: Når det hele ender, 
er vi alle nøgne.

Den tredje ting, han bad mig huske, var den for-
skel, vores ord kan skabe i vores liv. De tanker, vi 
tænker. De ord, vi bruger. Han har mange gange sagt 
til mig: »Pas på dit sprog«. Han mente ikke, at jeg 
skulle lade være med at bruge bandeord. Det var fint, 
så længe jeg ikke fornærmede folk. Men hver gang, 
jeg talte negativt eller brokkede mig, sagde han: »Pas 
på dit sprog, Chris.«

Han sagde, at ordene i mine tanker påvirkede min 
attitude – han mente, at vores attitude er et spejl af 
den måde, vi taler til os selv på. Og han levede efter 
et citat: »Thoughts become words. Words become 
actions. Actions become habits. Habits become cha-
racter. And character becomes your destiny.« (ukendt 
forfatter)

SÅ ORD VAR vigtige for ham. Meget vigtige. Jeg kan 
selv have helt svært ved at tro det, men i mine 37 år 
har jeg aldrig hørt min far brokke sig. Ikke én gang. 
Uanset, hvor slemt det blev, så brokkede han sig ikke. 
Han gik gennem kræften og kemoen og strålingen 
uden at brokke sig. Og han gik ind i døden uden at 
brokke sig. Det er noget, jeg virkelig har set op til. Selv 
om jeg må sige, at jeg stadig har rigeligt med rum til 
at forbedre mig på det område.

Men noget af det i hans sprog, som jeg har lært al-
lermest af, er, at han sjældent talte om, at han »skul-
le«. Han ville hellere sige: »Jeg får lov til«. Der er et 

ordsprog, der lyder: »Den eneste ting, du skal, er at 
dø.« 

I sidste ende er det rigtigt, og vi burde passe på 
vores ord, når vi går rundt i hverdagen og siger, at vi 
skal dit og dat. Jeg skal træne. Nej, jeg får lov til at 
træne. Jeg skal lave mad til børnene. Nej, jeg får lov 
til at lave mad til børnene. Jeg skal stå op nu. Nej, jeg 
får lov til at stå op.

Tingene kan godt være sure nogle gange. Men det 
er utroligt, som den lille ændring i ordvalg kan gøre 
en stor forskel i vores liv. Det er en anden måde at 
tale til os selv på. Med tiden bliver det måske en an-
den måde for os at leve på.

MIN FARS SIDSTE ni dage var hårde, men i de dage 
lærte jeg virkelig den forskel. Fordi jeg kunne se, hvor 
taknemmelig han var for de dage, han havde tilbage.

Da han havde ni dage igen, fik han lov til at gå på 
stranden for sidste gang.

Da han havde otte dage igen, fik han for sidste 
gang lov til at gå ned i skoven bag sit hus, hvor han 
havde plantet hundredvis af træer og planter. Den 

dag plantede han to nye træer med sine børnebørn. 
De vil med årene se træerne vokse og vide, at de 
plantede dem med morfar.

Da min far havde seks dage igen, fik han lov til at 
gå op ad trappen i sit hjem for sidste gang. Jeg gik 
med ham og sagde, at jeg kunne hjælpe ham, og han 
sagde: »Tak, lad os gå roligt, det bliver hårdt, men jeg 
vil gerne prøve.« Han klarede det. Desværre fik han 
ikke lov til at komme ned igen i sit liv.

Det var også den sidste dag, han fik lov til at spise.
Da han havde fem dage igen, fik han lov til at lave 

en lille video til sine venner og dem i familien, der 
ikke ville få chancen for at se ham, før han døde.

Da han havde tre dage igen, fik han lov til at gå 
ud på wc’et for sidste gang. Jeg løftede ham ned på 
toilettet, og da han var færdig, løftede jeg ham op fra 
det igen. Det var sidste gang, han fik lov til at gå på 
toilettet på en måde, som en voksen vil kalde vær-
dig.

Da han havde to dage igen, fik han lov til at bevæge 
sig for sidste gang. De sidste to dage måtte vi vende 
ham i sengen, når han havde brug for at skifte side.
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Dagen før han døde, fik han lov til at bruge sin 
stemme for sidste gang. Han fortalte os alle, hvor me-
get han elsker os. Det var sidste gang, han kunne tale.

Det sidste, min far sagde til mig, var: »Jeg elsker dig 
så meget, Chris.« Han var stille lidt. Så sagde han: »Tak, 
Chris.« Jeg svarede. »Jeg elsker dig så meget, og tak 
far.« Jeg så på ham. »Vi har været gode partnere, far.« 
Han sagde: »De bedste.«

Det var også den dag, han fik lov til at synke for sid-
ste gang. Derfra gik der 24 timer, til han døde.

Tre minutter før han døde, fik han lov til at trække 
vejret for sidste gang. De sidste tre minutter kan ikke 
have været sjove. Der findes mange smukke film og 
scener fra Grey’s Anatomy, som maler et fredfyldt 
billede af døden som en hurtig overgang, hvor alting 
bare stopper på stedet. Og så er det ovre.

Men det er film, og halvdelen af det, er, hvad min 
far kaldte WABOBS (What a bunch of bullshit). Døden 
er ikke sjov. Og livet er hårdt. Men hver morgen, hvis 
vi vågner, har vi fået lov til at trække vejret endnu en 
dag. Det er en gave.

det           ode livg
MED CHRIS MACDONALD

og en god DØD
SEKUNDET FØR MIN far døde, fik han lov til at være 
bevidst for sidste gang. Så forsvandt al livskraft ud af 
hans krop i ét nu. Som havde Gud hentet den ud af 
ham.

Jeg sad tilbage og havde lært: Vær bevidst! Og nyd 
det! Bevidsthed er den største gave, du nogensinde vil 
få. Vær bevidst om, hvor heldig du er, når du vågner 
om morgenen. Vær bevidst om de ord, du lader løbe 
gennem dine tanker – og ud af din mund. Og vær altid 
bevidst om, hvor meget du får lov til. Og hvor lidt du 
skal.

Alt det vil jeg kæmpe for i livet. Og hvis jeg bliver 
halvt så god til det som min far, så vil jeg være stolt.

Jeg vil afslutte med et vidunderligt citat fra Natio-
nal Geographic, Live Curious (se boks th.), som min far 
elskede. Det er så passende, nu hvor han ikke længere 
trækker vejret, og det inspirerer mig til at presse så 
meget saft ud af livet, som jeg kan, så længe jeg træk-
ker vejret. 

Til slut vil jeg bare gerne sige tak til min far. Du 
havde et fremragende liv – og en god død.

lordag@berlingske.dk

LIVE CURIOUS 
If you are, you breathe
If you breathe, you talk
If you talk, you ask
If you ask, you think
If you think, you search
If you search, you experienceIf you experience, you learnIf you learn, you grow

If you grow, you wish
If you wish, you find
If you find, you doubt
If you doubt, you question
If you question, you understandIf you understand, you knowIf you know, you want to know moreAnd if you want to know more,        You are alive!

   Kilde: National Geographic 
                               Channel Commercial 
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