
Af LISBETH KJÆR LARSEN

G
røntsagsjuice og moti-
on holdt B.T.s sundheds-
ekspert Chris MacDonal-

ds kræftsyge far i live mindst et år 
længere, end lægerne havde tur-
det håbe på. Men nu er kampen 
ved at være slut.

72-årige Cal MacDonald fi k 
stillet kræftdiagnosen i lever 
og spiserør i begyndelsen af 
2009. Dengang sagde læger-
ne, at han ikke havde meget 
mere end nogle måneder til-
bage at leve i. Men efter at 
Chris MacDonald vendte op 
og ned på faderens hverdag 
med grøntsagssupper og mas-
ser af motion, forsvandt svul-
sterne i juli sidste år.

»Selv om man ikke kan se 
kræften, ved jeg, at den stadig 
er derinde et sted. Den sidder 
og venter på at komme med 
et nyt angreb,« sagde Chris 
MacDonald i vinter til B.T., 
da programmet  »Fuck can-
cer« om faderens kamp blev 
vist på DR2.

Han fi k ret.

Nye svulster
I foråret 2010 dukkede nye 
svulster op. Denne gang var 
de ikke til at bekæmpe. En ny 
omgang kemo hjalp ikke, og fa-
derens appetit forsvandt, mens 

han 
blev 
sta-
dig mere 
svag.

»Ud fra 
den information, 
vi har haft, har han 
gjort alt rigtigt. Det 
gik bare ikke med kemo-
en denne gang, og Cals krop 
har fået nok. Så Cal er ved at 
dø nu. Han er okay med det 
og er nysgerrig efter at vide, 
hvad døden bringer. Men han 
er ked af, at det pludselig er 
gået så stejlt ned ad bakke. 

Vi havde ikke forventet, at 
det ville gå så hurtigt, men det 
er, hvad der kan ske med den 
satans sygdom – og med den 
hårde behandling, der er nød-
vendig for at bekæmpe den,« 
fortæller Chris MacDonald 
åbenhjertigt på Coachforum.
dk. 

En hård kamp
For den kendte sundhedseks-
pert har faderens sygdom væ-
ret en hård kamp. 

Diagnosen blev stillet un-
der optagelserne til »By på 
skrump« i foråret 2009, og 
Chris var parat til at tage det 
første fl y hjem for at være hos 
sin far.

» Det gjorde rigtig ondt på 
ham, at hans far blev syg, men 
Cal sagde, at han skulle gøre 
sine ting færdige i Danmark – 
og det gjorde han.

Samtidig gjorde han alt for 
sin far. Han har sat sig ind i alt 

med 
ernæring 
og motion for at 
fi nde en kur, der kun-
ne forlænge hans fars 
liv,« fortalte Chris’ mor, 
Valerie MacDonald, i vin-
ter til B.T.

»Soulmate hele vejen igennem«
Chris har også selv fortalt om 
sit tætte forhold til sin far:

»Man kan ikke sige, at man 
elsker sin far mere end sin 
mor, men jeg har et anderle-
des forhold til min far. 

Han er min soulmate hele 
vejen igennem, og det har han 
altid været.«

I disse dage har Chris 
MacDonald afl yst alle afta-
ler. Han sidder konstant ved 
sin fars side, og dér bliver han 
siddende til det sidste.

»Jeg kommer til at sav-
ne samtalerne med min far. 
Jeg kommer til at savne den 
mand, der har inspireret mig 
til at være et bedre menne-
ske,« skriver han på Coach-
forum.

CHRIS: NU SKA 
Chris MacDonald og faderen
Cal har besteget bjerge og
kæmpet mod kræften. Nu er
det ved at være slut. 
Foto: Privatfoto

Cal MacDonald  får stillet 
diagnosen kræft i spise-
rør og lever i stadie fi re 

Dødsdom
Februar

2009
Chris’ kræftkur  og kemo-
terapi får svulsterne til at 
forsvinde

Forsvundet
Juli

2009

»Man kan ikke sige, 
at man elsker sin far 

mere end sin mor, men jeg 
har et anderledes forhold til 
min far. Han er min soulmate 
hele vejen igennem, og 
det har han altid været 
Chris MacDonald

»Chris gjorde  alt for sin far. 
Han har sat sig ind i alt med 

ernæring og motion for at fi nde en 
kur, der kunne forlænge hans fars liv
Valerie MacDonald, Chris’ mor

CHRIS MACDONALD
Kendt fra tv-programmer som »By på skrump«, »Chris 
og chokoladefabrikken« og »Ha’ det godt«. Chris 
MacDonald skriver hver lørdag i B.T. og Berlingske Ti-
dende samtidig med, at han guider, coacher, blogger 
og svarer på spørgsmål på Løbnu.dk.

FAKTA 

Sundhedseksperten Chris 
MacDonald er rejst 
hjem for at være
hos sin far den
sidste tid

Sådan forløb
Cals sygdom
Af Lisbeth Kjær Larsen
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AL MIN FAR DØ
Af LISBETH KJÆR LARSEN

F
aderens kræftdiagno-
se slog benene væk 
under Chris MacDo-

nald, da lægerne sidste år gav Cal 
MacDonald få måneder at leve i.

Men sundhedscoachen nægtede at 
give op uden kamp. Rustet med et ka-

mera og sin enorme viden om kost og syg-
domme drog han til USA for at være ved sin 
fars side og fi lme hans kamp mod kræften. 

Chris MacDonald besøgte læger i Canada 
og tilegnede sig al den viden, der fandtes på 
området – alt imens faderen gennemgik ke-
moterapi. Samtidig blev Cal MacDonald prop-
pet med Chris’ sunde kur af grøntsagssupper 
og smoothies sammensat ud fra al den viden, 
Chris havde tilegnet sig.

Filmet og vist på dansk tv
Alt blev fi lmet og vist i april i et dokumentar-
program på DR2 med titlen »Fuck Cancer«.

»Jeg havde set den enorme power, der var 
i at få ting ned på bånd og fi lm. Så jeg køb-
te straks et videokamera og begyndte at fi l-
me min far. 

Dels så jeg en dag kan vise mine børn en 
fi lm om denne her mand, der har trodset nog-
le virkelig dårlige vaner i sit liv, dels så jeg 
selv kan gense den mand, der har været til 
stor inspiration for mig,« sagde Chris MacDo-
nald til B.T., da programmet blev sendt.

Da lægerne i juli sidste år kunne konsta-
tere, at man ikke længere kunne fi nde spor 
af kræften i kroppen på den sejlivede mand, 
var det noget af en overraskelse for både fa-
milien og lægerne.

Derfor tog Chris og Cal beslutningen om 
at lave det til en dokumentar, der kunne de-
les med de danske tv-seere.

Cal har været til inspiration for mange
Kræftens Bekæmpelse og danskerne var im-
ponerede over de fl otte resultater, som far og 
søn nu håber, folk stadig kan få øje på, selv 
om kampen for Cals vedkommende er ved 
at være slut.

»Cal håber, at ingen føler, han har skuffet 
dem. 

Vi ved, at hans historie har været til inspi-
ration for mange, og han ville så gerne have 
kæmpet videre. Men hans krop har sagt nej,« 
fortæller Chris MacDonald nu til Coachfo-
rum.

»Da han blev diagnosticeret 
med cancer i begyndelsen 

af februar, vidste jeg godt, at vi 
snakkede et par måneder maks.
Chris MacDonald om sine fars sygdom

To nye svulster  dukker 
op nye steder i kroppen. 
Denne gang virkede 
kemo og kur ikke

Ny kræft
Marts

2010
Cals liv  står ikke til at 
redde, og han er væsent-
ligt svækket. Chris er hele 
tiden ved faderens side.

Døende
30

Juni

2010

Kræftmiraklet
er forbi

»Ud fra den 
informa-

tion, vi har haft, 
har han gjort alt 
rigtigt. Det gik 
bare ikke med 
kemoen denne 
gang, og Cals 
krop har fået 
nok. Så Cal er 
ved at dø nu
Chris MacDonald

CAL MACDONALD
Blev kendt i Danmark, da DR2 viste dokumentarpro-
grammet »Fuck Cancer«, hvor man fulgte hans kamp 
mod kræften fra den blev diagnosticeret til den for-
svandt i juli 2009. Cal er 72 år og bor sammen med 
sin kone Valerie i Seattle. 

FAKTA 
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