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med at den äbner nye dimensioner 
m.h.t. forstäelse og praktisk hand
lemäde. Kan man 0nske sig noget 
bedre af en videnskabeligt funderet 
unders0gelse? ... 

Prof. dr. Ulrich Becher »0kumene«, 
Geneve 

. . . Erika Schuchardt formulerer 
sine »sp0rgsmäl til teologien« 
sädan, at teologien mä vende tilba
ge til de ramte. . .. Denne bog er 
fuld af erfaring og indsigt. Den 
leder incl i et mere menneskeligt 
f�llesskab. . . . 

Prof. dr. Jürgen Moltmann, Tübin
gen universitet, evangelisk-teologisk 
seminar. 

. . . ogsä her har forfatterinden 
ydet et banebrydende arbejde. Eri
ka Schuchardt stiller sig ikke bare 
den social-etiske opgave at ledsage 
mennesker under deres forarbejdel
se af kriser. I sine aktiviteter er hun 
selv et levende bevis for samklan
gen mellem teori og praksis. . .. 

Prof. dr. Paul Sporken, Maastricht 
universitet, afd. for medicinsk etik. 
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ved offentlige evangeliske bibliote
ker, indeholder f.eks. en med noter 
forsynet bibliografi over n�sten 300 
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Forfatterindens forord til den tyske 2. udgave 

När det drejer sig om sp 0rg smalet lidelse og tro, der i lang tid har 
optaget mig , viser det sig 0jcnsynlig, at benyttelscn af biog rafier Lil
skynder mange mennesker, kriseramte og handicapp edes ledsagere, til 
bedre at forstä deres egne op g aver og p roblemer. Det er denne strerke 
interesse, der har n0dvendig g jort anden udg ave. 

I det andet kap itel »krisebearbejdelse som la?rep roces« har nogte la::se
re udtrykt savnet at et biografisk eksemp el p a  handicapp edes livsl0b i 
et lrengere perspcktiv. Derfor har jeg brag t et sädant 1 et tilla?g til kapi
tel 2. 

Siden bog ens fremkomst i 198J er der yderlig ere udg ivet et stort antal 
(over 100) biog rafier af ramte medmennesker. Disse er blevet indfojet i 
bibliografien ovcr biog rafierne (ialt 260 titler). 
Jeg vil gerne her takke redakt0ren af denne bogserie, Gerta Scharf
fenorth, der har haft del i denne bogs fremkomst. 

Hannover, i sep tember 1983 
Erika Schucha rdt 
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Forord 

Siden Jobs bog blev skrevet, har utallige mennesker - dig tere, filosof
fer, teologer og p sykologer - krempet for p ä  en ellcr anden mäde at 
komme til rette med lidelsens p roblem. Ingen er cndnu näet at komme 
til ende med det, og alligevel kan vi ikke lade det lig gc, fordi det er sä 
centralt i tilvrerelsen. 

Erika Schuchardts bog, der har fäel de Lyske evangeliske forlag s bog
p ris i 1984, sf.()ger ikke at l0se det ul0selige p roblem. Men den analyse
rer en stor grup p e  lidende menneskers egne reaklioner pä alvorlige 
handicap s af mange forskellige slags, og den viser pä  den mäde en vej 
ikke ud af lidclsen, men til at komme igennem og holde ud med lidel
sen. Samtidig pävises den helt afg�rende betydning , del har, at andre 
mennesker, der er skänet for sädanne handicaps, virkelig »ledsager« 
de lidende i et �gte med-lidende frellesskab. 

Der er en vrerdifuld hj�lp al finde i denne bog bäde for mennesker, 
der er ramt af handicaps, for deres nrermeste omgivelser og ikke 
mindst for os i den kristne kirke, der med rette forventes at Vll!re til 
rädighed som Guds udstrakte händ til dem, der lider. 

Bogen er el af de gode resultater, der er kommet ud af det studiearbej
de p ä  forskcllige omräder, som er iv�rksat af Det luLherske Verdens
forbunds tyske nationalkomite, og det er glredelig t, at den nu forligger 
p ä  dansk, sä vi ogsä herhjemme kan fä insp iration fra den. 

Johs. Langhoff 

formand for Det lutherske Verdens
forbunds danske nationaJkomite 
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Ikke at vide noget svar 

Introduktion til denne bog 

1 nrerva:!rende unders0gelse kommer mennesker til orde, som vi ellers 
sj�ldent indlader os i samtale med: handicappede, som Jever iblandt 
os og pär0rende til dem. Utilsl0ret taler de i deres biografier om karn
pen mocl det, der 0dela?gger deres tilvcx!relse. 
l.evnedsbeskrivelser giver os tilgang til former for virkelighed, der 
nreppe äbner sig pä andre mäder. De peger pä afvigelser og brud i livs� 
forl0bet og signalerer vendepunktet, skillevejen til en ny begyndelse 
under hidtil uudnyttede betingelser eller til forlis pä g rund af tab, der 
var umulige al brere. Normalt h0rer vi om handicappedes situation 
gennem medarbejdere pä de talrige institutioner, som er indrettet for 
dern, der har hjrelp behov. Disse fagfolk minder os med rette om, hvor 
n0dvendig menneskelig kontakt er for hjemmenes beboere, et bidrag 
til »solidaritet med handicappede i betydningen at sige ja til livet i alle 
dets former«. Men ved vi i det hele taget hvad det vil sige livet igen
nem at eksistere inden for uo111st0de!Ige grrenser? 
Mennesker, der i diakonale institulioner lever og arbejder sammen 
med handicappede, har pa srerlig mäde bestemt sig for denne soliclari
tet. Gennem mange slags tjenester s0ger de at lette byrden af handi
caps. Derved aflaster disse diakonisser, specialpc.edagoger og ]reger de 
handicappedes pär0rende, ligesom de aflaster clet offentlige, der efter 
loven er forpligtet til at yde social bistand. De udforer deres tjeneste 
stedfortrcEdende for den kirkes medlemmer, der ser en forplig telse i at 
tage sig af de svage og lidende, men som ikke kan 1!2>se denne opgave 
udelukkende med sjrelesorg. Pä grund af vort lands mangfoldig e insti
tutioner for syge, for legemlig t, sja::!leligt og ändeligt handicappede, 
bliver >>raske« i vid udstrrekning sparet for synet af det liv, der afviger 
fra normen. Jo mere differentleret og perfekt et velfrerdssamfund 
udvikler sig, des st0rre bliver de ydedyg tiges lig egyldighed over for de 
byrder, der h0rer med til livet. De ulykkesramte, lidende, gamle bliver 
fors0rg et i institutioner, men det faellesskab, de tilh!2>rer - menighed, 
familie, naboer, arbejdskammerater - bekymrer sig naeppe mere om 
dem. Derved mister vi den dimension i menneskelivet, der best,h i at 
ledsage hinanden under skiftende erfaringer. Kan yi realisere den 
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0nskede solidaritet med handicappede, när vi t ilsyneladende har t i l  
sinds al betragte sygdom, modgang, tab som undtagelser der er uund
gäel ige, og därligt nok ti l lader kriser i livet? 
I dag er et stort antal handicappede takket vrere mange forskelligc 
rehabiliteringsforanstaltninger ikke mere henvist til en anstalttilvcerel
se. De bor og arbejder mellem os. Men er de virkeligt integrerede? Er 
vi f or alvor i stand ti l  at optage mennesker, hvis legemlige, ändelige og 
sjeelelige kreefter afviger fra det »normale«? Vi bl iver bange, när v i  
m0der svcerl handicappede. Vi undvigcr deres sp0rgsmäl :  »Hvorfor 
nctop mig?« Grave af fremmedfolelse skiller vor optrcEden fra deres 
forhold. Er dct mcre end et 0nske, när det hedder, al vi skal va'!re posi
tivt indstilleL over for »handicappede som partnere«? 
For bedre at kunnc forslä handicappede er forfatterinden ti l  dennc 
unders0gelse gaet en vcj , der er useedvanlig for eksperter - analyse af 
de ramtes biografier. Sam peedagog var hun gennem si t  arbejde pä 
specialskoler og ved uddannelse af leerere og diplompeedagoger p ä  
universitetet fortrolig med d e  handicappedes og deres famil iers proble
mer. Derved kunnc hun ved al omgäs mennesker, der var alvorligL 
ramt, uddybe sine erfaringer i praksis. Mere og mere stod det hende 
klarl, hvor stor en ekstra belaslning isolationen var for handicappede. 
Dct mä l igge os alle pa sinde at forstä hanclicappede, fordi enhver af os 
fra i dag lil i morgen kan blive »ramte« gennem ulykke, sygdom, fod
scl af et sygt barn, gennem indflydelse fra milj0ct cl ler vcd vold. Hvad 
er dct, der hremmer kommunikationen mellem de »raske« og det vok
scnde mindretal af mennesker med 0delagte liv? Hvad knytter os sam
men trods den fremmedfolelse, der opstär ved tab af livsmul igheder? 
Det lykkedes Erika Schuchardt i seminarer for voksne at fä de »ramte« 
til at deltage og til gcnncm nye Former for indltering at sc.ette dem i 
stand til selv at fremstille cleres livssituation og opdage mul igheder for 
forandring. »Raske« deltagerc, ogsä folk, der underviser, kom til den 
overraskende erkendelse, at de kunne leere af handicappedes erfarin
ger. Et pludselig opstäet eller et medfodt handicap forer nemlig gen
nem erfaringen af tab ind i dybe kriser, som i afsveekket Form h0rer 
med til ethverl l ivsforl0b, men som i dag hyppigt fortreenges. Dermed 
var der vist en vej t i l  videre forskning: kunne det lykkes a t  g0re livshi
storierne t ilgeengelige, ville der kunne bygges broer over isolationen 
og fremmedfolclsen, thi kun de ramtes autentiske stemmer kan vejlede 
om, hvordan et fcelles liv og en feeltes la!reproces kan udformes. 
Biografier drager livets helhed incl i synsfeltet. !folge den klassiskc 
definition ser biografer deres opgave i »at fremstille mennesket i dets 
tidsbestemlhed og at vise i hvil ken grad helheden enten stär det imod 
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eller begunstiger det, og hvorcl an det pä g rundla g h eraf danner sig en 
anskuelse om verden og m ennesket, og hvordan denne igen afsp ej ler 
sig udadtil«. (Goethe). Faktisk har og sä de ram te i de talrige , under 
s0g te liv sh istor ier op fattet deres er faringer i r amm en af de sam funds
m ressige bet ingelser og gj or t rede f or ,  i hvilken grad indfly delsen ude
fra enten g j orde deres skrebne vanskeligere, hvorfor h jre lp ef oranstalt
ninger forf ejlede deres m äJ, eJler op levelserne g jor de det m uligt at fin
de en m enin g i den bel astende tilvrerelse som afv iger. Den om hy g g eli
ge iagttagelse a f  enkelth eder, af de smä skr idt i disse biografier har 
brag t indsig ter for da gen, som v i  alle har br ug for : at gä v ider e i J iv et 
m ed et handicap er en lang lrereproces, hvor ig ennem mennesket f in
der haft til at ·cu:ere anderledes end de nutidige, sam fund smce ssige m ä l  
foreskriv er. Denne svrert ti lkremp ede uafh rengi ghed af omverden en 
Sa:!tter dem i stand til intensivt at tage del i deres m edm enneskers Jiv. 
Men al erfaring viser, at de kun när til dette stacl ium af fr ihed, hv is c.le 
pä  p assende m äcl e l edsages af andre. Kun de mennesker, der ikke for
tra:!nge r dere s ege t »h andicap« og deres egen svagh ed og der for ikke 
h�rer op med selv al v ille lcr!re, kan le dsage i betydningen vazre ncer, 
lytte til og give aflrnld pä belcering. 
Mange lresere vil blive be sty rtede ov er , hva d de handicapp ede eller 
deres pärfZ!rende m est lregger v reg t  pä i deres ber etninger. Svrere lidd 
ser g0r os mere rädv ilde, end vi  i kirken kan lide at indnzirnme. Der 
gives intet Fa? rdigt svar pä de kr av fr a Gud, der af sl0rer sig ov er for 
lidende. Men ofte m0 der netop sj�les0rgere og menighedsm edlem m er 
de ram te m ed a?rlig t m ente tr 0steor d eller teolog iske argum enter , der 
särer og isolerer endnu m ere. Over for neg ative erfar inger m ed kirken 
lader de ram te os m edop leve bcerekra.ften i d.eres tro. Mid t i for tv ivle l
sen over u opret telige  tab bevarer den skjulte Gud de sji,nderknuste, og 
sam tidig be fr ier Han andre til at in dr0m m e  menneskets rä dl0shed, til 
at g ive afka ld pä em bedsrollen o g  at holde ud hos de ram te i tit lidens 
risiko ov er for den 0j ensynl ige erfaring. Säledes fremvokser en menne
skelighed, d er sträler ud til omverdenen. 
Erika Schuchardt har udarbejdet der1ne unders0gelse for pr ojekt grup
pen, der arbej dede m ed diakoniens grundliggende sp0rgsmäl og 
diskuter et den m ed os gentagne gange. Medens de i g angva:! rende 
unders0gelser behandler de evangeliske s0ster sam funds op gaver og 
problemer d .v. s. en del af den professionelle diakoni, v il proj ektgrup
p en m ed nrervrerende bind form idle tilskyndelser og imp ulser til et 
k�rnep roblem i nutiden, nem lig det stigende antal handicapp ede og 
ram te for pä  en ny m äde at ov erveje og ind0ve m enigh edens liv som 
diakonalt fae lle sskab. 
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I et mem or andum fra 1 97 9  h ar K ir kernes Verdensräds kommission 
»Tro og Kirkeforfatning« h a?vdet tesen: »Hvor de h andicappede mang
lc r, er menigh eden h andicappet.« (»V i beh0 ver h inanden« udg. G. 
Mül lcr-Fah renh olz J 979 ) .  Dermed h ar den fundet bred til s lutning i 
kirken (jfr. forord af prresicl ent, dr. Th. Sch ober). Vi er dog endnu 
l angt fra at have tilpasset menigh edens praksis til denne tese. 

Hei del ber g/Hannover, jul i 1 98 1  

Pa det tyske forl ags vegne 
Gerta Sch arffenorth 
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Forbemrer kninger 
Det vil nok i forste omgang oyerraske mange, at et bind med temae l  
»Lidelse og tro. Pcedagogiske skridt med lidende og ledsagere« udkorn
mer i >>Studier og problembeskrivelser fra projektet »Kvinder som for
nyelsesgruppe inden for Det lutherske Verdensforbunds tyske nal io
nalkomitc1<. Hvad berettiger kvinder ti l at g0re krav pä at forny funk
tionerne inden for den menneskelige ledsagelses omräde7 
Der er imidlertid nagle kendsgerninger, der taler for disse fornyelses
funktioner: man er sig nreppe bevidst eller bekendt med, at pa det d ia
konale omräde er det nresten udelukkende kvinder, der yder menne
skelig ledsagelse: 

Over 90% af dialconiens rnedarbejdere er lcvin.der. I hverdagens krise
bearbejdelse er del dem, der stär ved siden af de ramte. Endnu mere 
overraskende virker den omstcendighed, at det nresten udelukkende er 
mrend, der fastla'!gger betingelserne for dette arbejde pä det diakonale 
fel t :  

Mamdene udg(l)r mindre end 10% af dialconiens medarbejd.ere. Men 
disse 10% befinder sig overvejende i ledende positioner som leerere og 
forkyndere. 

Fors0ger man at finde materiale ti l dette problem fra en anden syns
vinkel, nemlig l i tteraturen, viser kvindernes fornyende funktion s ig  
igen: en analyse af primrer- og sekundrerl i t teraturen til emnet krisebe
arbejdelse bekr.efter dette uafbalancerede forholcl. Hvis man gennem
ser de lidelsesramtes selvbiografier, viser det sig, at ud af ialt 260 l ivs
historier, der i tidsrummet 1900-1984 er skrevet pä tysk eller enge lsk, 
er ncesten 2/ 3 forfattet af kvinder, der enten optrreder i rollen som 
ramte eller i ledsagerrol len som medben,rte - l ivsledsager, moder, 
s0ster, sjcEles121rger m.v. ( i sidste ti lfrelde som säkaldt »fagkvinde«) .  
Overfor dette stär, at ikke blot var de mandlige b iografer i mindre ta l ,  
men i den ledsagende rolle som medber�rte var de ncEsten ikke t i l  a t  
finde. Leder man efter udtalelser om emnet i den sekundrere l i t tera tur 
angäencle kriser el ler l idelse, om l idelsens vej el ler dens mening, mä 
man fastslä, a t  publikationerne med fä undtagelser f .eks. Dorothee 
Sölle er udarbejdet af rncEnd. Den primrere og den sekunda'!re l i t tera
tur afspejler a l tsä: 
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Det er overvejende kvi11cler, der pd grundlag af deres erfaringer og 
de re s umiddelba re oplcve lser beskri ver k risc bcarbej de lsens vej eller 
de res evne til a t  lide bade i e genskab af ramte og som medbenu te .  

Det er overvejende mamd, der sk rive r  om teorier vedr ßre nde e n  mulig 
k ris ebe arbe jde lses forl0b, ide t  tyngdepu.nk tet mere J ig g er pä kris en 
e ller lidcls en i sig se lv, mindre pä evne n t il at udholde den. 

H vad folgcr af disse iagttagels er? Leds age lse under bea rbej del se af e n  
k ris e e r  kvindernes sag. Det er imidler tid ikke alene dem, der ska l sa::L
tes i g ang, men f remfor alt deres mandlige kolle ger, när de nne under
s0ge lse p r0ver at fre ms tille ve j en gennem lidelse n - kris ebearbej delsen 
- p ä  en s ädan mäde, at pä de n ene s ide den menneske lige le dsagels es 
mu li gheder og grrenser, pä den anden s ide t roens svar blivcr äben bar. 
Der e r  ganske vi s t  he rve d en fare f or med opbyg gelige talcmäder som 
fo rklarend e og for herligen de tydninger at g lide let e lle r trfc:ls tende hen 
over den menne skc lige lidelses här d hed og uundgäe lighed og detle 
e ndda ve d fu lds tam dig u fors kyldt li de ls c. Unders 0ge ls en im0degär 
det te p ä  forhänd. De ns centru m er livsh istorier o g  tydningsm!i'lnStre 
fra me nnes ker, der er d irekte ramt - en fysisk ha.n dicappet kvinde, e n  
psykisk skade t  k vind clig teolog, e n  senbli nd forfaL te r, to m0dre ti l 
än dssvage b0rn (en hus mod er og en  psykoterapcut )  og  en k vinde, der 
lider af k r�ft. 
Den, der s äle des fremstille r  sine e gne opleve lser, fora ndre r synsretnin
g en hos dem, der elle rs lreser cllcr skriver  om lid elsc og handicap. 
A nsi g t  t i l  a nsigt med en smertefuld bcarbejdelse a f  livskrisen forstum
mer al teore tisk-vidensk abelig s 0gen efte r s var pä det sp0rgsmäl, de r 
ikk e kan besvarcs: »Hvorfra kommer lidelsen og hvorfor?« Dis s e  frem
s l il li n ger  udfordre r os ek s isten tie lt :  

Hvorda11 lever jeg - lceseren - sam,nen med lidende? 
Hvor langt rcekker min evne til at liefe? 
Tillader jeg overhovedet lidende og lidelse i niin indre virkelighed? 

Derfor siger Dietrich Bonhoeffer: 

Vi mä leere at se mindre pd hvad men11esker g0r og ikke g0r end pä 
hvad. cle ,nä udhold.e. (D. B onh oeffer: W ie dersta nd und Erge bun g .  
Mü nchen 1963 s. 20) . 
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Ved at referere de ramtes erfaringer bliver unders0gelsen säledes en 
udfordring t i l  dem, der endnu ikke er ramt: I deres t ildelte embedsrol
ler virker menneskelige Jedsagere altfor ofte som forsvarere af retfa?r
digheden, institutionen, samfundct og kirken. Ubevidst for0ger de 
snarere l idelsen i stedet for at l indre den. Overfor dette oplever ramte 
her bcerekraften i cleres tro. Säledes fremstär de for os som advokater 
for den glemtc dimension, der bestär i evnen til at lide, ud af hvilken 
bercdvillighed og evne til menneskelig ledsagelse - t i l  a t  va!re menne
skc i medmenneskelighed alene vokser frem. 

Hannove� juni 1981 

Erika Schuchardt 
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1 .  Lidendes og par0rendes erfaringer 

Den, der ofte har lcjlighed Lil at tale med lidende og deres pärr.�rende -
cvt. ogsä har mulighcd for at leve sammen med dem - bliver klar over, 
at samtalepartnerne attcr og at ter s0ger forstäelse, fa?llesskab. Ikke 
sj;;.eldenl rel tes de uopfyldte forventninger mod kirken, thi »när a l t  
kommcr til alt, er  kirken dog for osl« Kirken pä s in  side dokumenterer 
pä fiere mäder, at den er der for »de lidendes vel«: 

I 197 5 crkla?rer de11 tyske evangeliske kirkes »Diakonisches Werket, 1 a l  
»hj�lp L i !  handicappede« er dcL andel hovec.lpunkt i dercs program. 1 
ärbogen begrundes dette mcd, a l  Jesu Kristi Sa::!rlige holdning t i l  de 
svagc, de syge og dem, der sLär udenfor, er et af ledcmotiverne for det 
diakonale arbcjde. 

] 979 tager Kirkemes Verdensräd i Geneve2 Lanken op om dct til 198 1 
plan lagte handicapär og forbinder den med el kritisk sp0rgsmäl til kir
kcrnes selvforstäelsc. Lukas Vischer, lederen af Kirkemes Verclensräds 
kommission for »Faith and Order« skriver: >>FN har erklreret fü·et 1 98 1  
for handicapär . . . .  Med srerlig vcegt vil kirkerne byde dclte är vcl
kommcnt .  De vil benyttc deL som en lejlighed L i l  at pr0ve deres for
kyndelse og tjeneste og ti l at arbejde pä en fornyelse af deres fcelles
skab.« 
Prresidenten for »Das Diakonische Werk« og »Det intenwtionale For
bund for Indre Mission og Diakoniu Theodor Schober erkender: 
»Sandsynligvis kunne man undgä mange teologiskc og kirkepoli tiske 
vi ldveje, hvis vi al lerede under planlregningen i h121jere grad medind
drog handicappede mennesker.« 

Hermed när vi ind Lil cenlrum for vores unders121gelse: 

Hvordan oplever lidende og deres omgivelser kirken7 
Hvilke crfaringer har de gjort m.h.t. menneskelig ledsagelse og kristen 
tro? 
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Som la? g e  kristne eller hverd ag smennesker o plever de f0rsl o g  f rem
me st kirken i det soc ia le ncErmilj0. De m0d er na bo er, som er medlem
mer a f  menig heden, medkristne, so g nehjrelpere, d ia ko nisser, dia koner 
e ller pr�ster. 
Pr0ver ma n a t  sammenfatte d e  lidendes o g  d er es pänzi rendes beretnin
ger om d ette tema, er d er tr e pä fald endc tc ndenscr i sva rene: 

forste erfari11g: Vi  o plever os  sc lv so m o bjc kter fo r clia ko nien, men 
kun sja! ldcnt som subje kter  og meddelagtige menigh ed smedlemmer. 
»Kir kcn g 0r g anske vist naget fo1' o s, me n sjceldent naget samme1L 111ed 
OS .« 

A11de11 erfa,·ing: Vi o plever fo rkynd elsen so m en tnl) stende fo rmaning , 
der ska l fo rk la re vorl hand ica p eller vor kr ise, men kun sja? ldent som 
h jrelp l il af kla ring fo r ikk e at sig e som o pmuntring til et befriend e 
o pg 0r i kril i sk d ialog .  »Kirken tr121 ster os  mcd dc t hinsidig e o g  krce ver 
fork lar ing a f  d el d ennesidig e, men d en skjuler o g  fortier kla g en,  
skr igcl l« 

Tredje erfaring: Vi o plever mcnigh ec lcn og pr�sten - sjre les0rger iskc 
led sa gere - som bre rere a f  en embe dsro lle, men kun sjre ld ent so m part
ne re o g  medlidende, der e r  personlig ber0r te. »Kirken h 0rer os, mcn 
d en kan ikke mer e h0re pä vo re egentlige sp0r g smäl. Derfor mä vi fin 
de vejen til bearbej delse af vor krise a lene.« 

Ha ndica ppede har ikke blot ta lt, men o g sä skr evet 0111 d isse ting . Pä 
g rundlag af en ana ly se af ca . 150 bio gra ficr skal i del f0lgende anfo rcs 
nogle eksem pler til bely sning a f  d el te emnc . 

Ti/ den f(l)rste erfaring: 
Vi o plevc r os se lv so m o bjekte r for d iako nien . . . .  
Den fy sisk ha ndica ppede Luise Habe/3 skriver: 

Del er en kold, regnfuld okto berda g .  Telefo nen r inger. Det er min sog
neprrest, so m jeg d är lig t no k kender. Han siger: »Pä o nsda g  fär D e  
bes0g a f  to store drenge, der vil k0re Dem en tur g ennem by enl« Pu nk
tum. Intet sp0rg smä l om hvorvidt jeg havde ly st til d et eller om tids 
pu nklel pas sede mig. I ntet! 

H endc s  fors0g pä at . und slä sig und er henvisning til et fo restä en de 
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bes0g pa sygehuset og deL kolde oktobervcjr bliver fejet a f  bordet mcd 
en ejendommelig begrundelse: 

»Prresten er sa opfyldt af sin mission, sä han megct ordrigL forklarer 
mig, at hans konfirmander skal g0res bekendt med begrebet diakoni, 
og derfor vi l lc det vrere godt, hvis man matte k0re mig gennem byen .« 

Luise Habe] forcslar, at prresten i stedeL sender to piger, der kunne 
hj;;elpe hende med det husl ige, sä deres indsats blev meningsfuld for 
hende og ikke bare en Ljeneste for diakonicns egen skyld. Videre fore
slär hun, at man f .eks. kunne sende nagle unge mennesker pä havear
bejdc hos folk med svagl hjerte, men alt bl iver overh0rt pä grund af  
pr.:estcns 0nske om at prcl!senlere en mangesideL, diakonal indsats: 

»Ser De, del ga?lder for os forsl og fremmest om at vise menigheden 
hvor varieret vort arbejde er!« 

Dcnne hensigt g�,r den handicappedc ked af det. Hun f0lcr hvor truen
de en institut ions beredvillighed kan vrere og giver s i t  kapitel over
skriftcn: »Objektcr for ncEstekrerlighed«. Del er nedsläende at  konsla
terc hvordan vi ofte uafvidende er med Lil at g11>re tjenestcydelser t i l  
noget, der har vt.erdi i s ig selv. UdforligL berettes, at dette ikke var et 
enkcltstäende t i lfrelde, men en form for vcdvarende forsorg: 

»Aret cfter ringede prcl!slens eflerfolger, som jeg endnu ikkc kendLe. 
Hai, v i l le gerne sende to drenge t i l  mig for al optage et in terview pä 
bänd. Jcg fortalle ham, at det sikkert ikkc ville bl ive nogen rar samla
le, for<li jeg som k0restolsbruger mcerkcde meget lidt ti l  cn kristcn 
menighed i mit omrädc. Jcg vil le hellere, hvis han selv engang bes0gLc 
mig for sa mtalen med b0rnene. Men prrestcn mente, a t  jeg bare frimo
digt skulle kritisere menighedenl<< 

Man kunne forudse, at en kritisk samtale ville vrere for stor en belast
ning for de to konfirmander. Hertil kom, al de var forpligtel Li l  al leve
re en bändoptagelse. Vi fär at vide, at  forst Lre är senere fandt prresten 
tid til et bes0g. Om dette skriver hun: 

»Den äleglatte mäde han m0der problemerne pä, rergrer mig ti l  sidst 
sä meget, at jeg gär over til angreb. Jeg siger, aL man i vores menighed i 
den grad er ladt alene med sig selv, sä man ofte sp0rger, am der over
hovedct findes nogen menighed. Dertil svarer prresten meget lakonisk: 
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>)Dettc er ikke et handicapproblem. Der er m ange ensomme i blandt 
os.« Min hentydning om , at när man ved dette, er det nresten en skan
dale, at man intel g0 r fra kirkcns side, udl0 ser kun et skuldertrre k. 
Desto m ere udfo rl igt forlrellcr prre sten m ig nu hvor aktivt, han har 
m edvirket i byens historiskc festspil. Da han g är, har jeg en fo lelse af, 
at jeg ikke pä nogct punkt ha r näet ham .« 

J eg ved fra sam talcr med handicappede, at dette ikke er en enkelter fa
ring. De beskriver kirkens svig ten säledes: 

)>Kirkcn har svigtet, när det grelder virkclig at acceptere de handic ap
pecle som fuldt vrerdige menneskcr. Vi er genstand for medlidenhc d . «  
»Man har ikke brug for den handicappede og g0r sig for fä anstrengel
sc r for at srette sig ind i hans situation.« 

»Ironisk rnent: af princip byg ger kirken menighedssalc i krelderenl « 
»Kf rken har altid tilpasset sig sam fundet i stedet for a t  vre re m ed til at 
form e del.« 

Et rundsp0rge vc d Peter  Häm er' frem f 0 rc r  flg. »äbne sp0 rg sm äl l il 
kirken« : 

- 1. Hvornär bliver det handicappede mcnncske accepterel og ikke merc 
behandlet som »den stakkels handicappedc?« 

2. Man sig er » . . . vo re handicappede«, » . . .  vore beboere.« Mc d 
hvilkcn ret behandl er man diss e mcnnesker som b0 rn? - Pä den anden 
sidc: » .. . vore bn:?J dre«. 
3 .  Hvornär vil kirken eller dens m eda rbejdere opgive den distancercn
de og neg ative holdning ovcr for de handicappede, der umuligg0r 
sävel ethvert ligeberettig et pa rtnerskab som de pägreldendes mcclar
bejde. (NB ogsä m edlidenhed er en form for distancercnde ho ldning ) .  

6. Kristne kalder sig bn2> dre og s0 stre. Men när en kristen siger: » Jcg 
tjener den handicappede for Jesu sky ldl« g0 r han den pägreldende lil 
genstand for sine gode gerning er. Hvo rdan kan en handicappet i d et le 
li lf�lcl e fo le sig som broder, när han do g kun er den m odta gend e? 
H jrelpc r br0dre og s0 stre ikke hinanden?« 

8 .  Hvornär trcenger den erkendelse igennem , at man ikke kan arb ej de 
for den handicappede, m en kun med ham7« 
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Ti/ den anden erf ari11g: 
V i  oplever forkyndel s en s om en tr0 s t ende formaning .. . .  

»Udt alte jeg engang nag le kretters ke tanker, var der hell s i kkcr t alt id 
nogle fromme ,  der pävis te, at Gud ikke er afmreg tig. Jc g blev bang e  
for dis s e Guds forka:?mpere , der sä n0 je vids te b es ked om alt . . . 
Jeg b es lut t ede ikke at vcnte mere fra Gud. 
Derfor lres te jeg gennem O ere är ikke mere i Bib elen.«5 

Heinz Zahrnt� Fort· reller om et pr.r s t ebes0 g  hos en kvinde, der var 
alvorlig t sy g af krreft, og s om fik for talL , at hun var udvalgt L i l  at lide. 
»Jeg hus ker, at en af mine t eolog is ke l� rerc - en vi rkelig from rnand -
Fortalt e om pn=.e s t eb es0 g  ho s s in krreftsy ge modcr. Da pra:? s l en var 
gäet, s pur g te Sßnncn hende, hvordan det var s p,mdt af og hvad pra:?
s l en havde s ag t. Mode ren forl alt e, at han havde forklarc t ,  der er tre 
t rin af lidels er: at s kulle lide , at kunne lide - og at fä Jov t il at lidc. O g 
den gamle dame f 0 jede L il: »Jeg tc:enkte hele tiden: han s kulle bare 
pr1.1J ve at have mine smc rtcrl«« 

Den s pas t is k lammede Christa Sc/i/ett7 s kildrer et b es0 g  af en menig
heds s0 s ter, der sä dct s om s in mis s ion at overb evis e forfatter inden 
om, at hendes livs opg ave var at vcE re sy g : 

» ... men jeg vregrer mig mod den almindeli ge antagelse, at lidels e 
bc t ingelsc s lj21 s l fo rer lil t ro. Netop blandt handi cappede hat· jeg mrzidl 
de mc s t forbit rede at eis ter .  Intet kan i den g rad c:e gge til mods igels e 
s om cl el g l�delige bus kab, overb rag t af halvg amlc S0 s tre, der s temp
ler os s om lidels ens marlyrer. Jeg b eg reb det därligl nok, da en S0 s t er 
fra vores gamle mcnig hed under et b es0 g  ville b ilde mig ind, at det var 
min liv s opg ave at va? rc s yg ,  sy g f or al andre mennes kcr dervcd kunnc 
fors tä, hvor godt de havde det. V i antri ger , at hun ment c noget andel 
end del , hun sa gdc . . . . l l andicapp ede mä b are v;;e re pä vag t , nä r der 
s kal laves en kull ud af dercs lidels e, när man fremh.r ver d eres s vag
hed pä b ekos tning af deres mcnneskelig hed. «  

Denise Legrix, 3 der og sä er fy s is k handicappet , s kriver om s in mod
s t and: 

»V i underholdt os frem og tilb ag e om vor s krebne, om del gode, s orn 
Gud havde villet for os .  Min pen s tr ittcde imod al s krive noget , s oin 
forekom mig usandl .« 

- 19 -



A11dre Mique/Q reflekterer som fader over sin s0n Pierres d0d: 

»Jcg har a ldrig accepteret at skulle af mecl min s�m. Del uovcrvindelige 
er den andens lidelse, det borlka ldte barns. Dette er den store hin
dring. Kun Gud kan give afkald pä sin S!'lrn. Et menneske kan det ikke. 
Ligeson, min hustru n<Egtede jeg det. D0den har taget os med magt, 
men vi har ikke samtykket. Er det muligt for fora:?ldre at give afka ld 
pä deres barn? Vi er jo ikke guder. Abraham er en usredvanl ig skikkel
se, der of tc ikke er til at holde ud for os. Vi har i langt h0jerc grad 
genfundet os selv i Jobs Bog. Selv evangelict var os Lil visse tider en 
byrdc.« 

Ingrid Weber-Gast 10 fortcEllcr om erfaringer fra sit psykiske han<licap, 
en depression: 

»Min egen forvcntning til forkyndelsen er i tidens l0b blevet skruet 
meget ned. Jeg folcr mig overmäde beriget, hvis der engang bliver sagt 
et ord, som när incl i sygdommens m0rke, men jeg venler ikke mere pä 
det. Snarere gär jeg ud fra en formodning om, at det ikkc gcntager sig. 
Mäske er det naget i retning af et panscr, der skal beskylte mod de sla
dig lilbagcvendende skuffelser, der nctop pä grund af sygdommen er 
sä sveere at  ba:re.« 

Og i Peter Hämers unders0gelsc 1 1  »Fysisk handicappcdes äbne sp�rgs
mal lil kirken« erindres man efterLrykkel igl om en uclbredL fores til
ling: 

Hvordan stiller kirken sig til den kendsgerning, at mange menneskcr 
endnu anser handicap for Guds straf (del veere sig over for forreldrene 
eller de pägreldendc selv)7 
Kirken mä holde op mcd at love et bedre l iv efter d0den. Den skulle 
hellere hjrelpe ti l  med at skabe et menneskcv.:rrdigt liv i denne ti lvce
relsel 

Christy Brown 12 beskriver sit opg0r med en kristelige henvisning Li I en 
hinsidig forl0sning: 

»Jeg mindes Lourdes og de mennesker, jeg fulgtes med pä vejen Lil 
grotten, og jeg pn11vede endnu engang at vcEre som de - tälmodige, g la
de, henglvne til deres sk�bne over for lidelsen, velvidende hvilkcn 
Ji.,,n, de ventede hinsidcs. Men det hjalp ikke. Jeg var for meget menne-
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s ke.  Der var for me ge t af det le ve nde menneske i mi g og ikke tils trce k
ke ligt af de n yd myge t je ncr, der foje lig t ind ord ne r si g under Gud s  
vilje .  Jeg ville se og ke nde mere aF den j ordiske t ilvce re lse , for je g 
begynd te at lam ke ove r den vcrd en, de r er  pä de n anden side . «  

Me ge t i nst rukt i v e r  s lut te lig e t  i nte rview 1J med en kvi ndelig med arbe j
der pä et hje m, der t akket vrere e l  s pontant svar t yde li g g jorde kl0fte n 
me lle m den embedsma:: ssi ge , autori t at i ve forkynde lse og de n mecl 
me nncskeli ge omgang mcd hinande n: 

»E t uvente t svar fi k vi fra la? re rinde n i e n  hj� lpc klasse :  der er e n  
udbred t i ntcrcsse for re lig ion b land t  e leverne, mc n d en  inst i t utione lle 
for kynde lse b li vcr af vist - tyde ligvis fordi ledelsen i alt fo r h0j grad 
undvige r konfl ikter  med beb ocrnc. Med andre ord e t  ud t alt ne ga t ivl 
as pekt ved del kris te li ge . «  

Ti/ rfe11 treclje erfn ring: 
Vi op lcvcr meni g hedcn og prreste n so m bcerere af en e mbed sro lle , men 
kun sja:: ldent som partncre og med lid end c . . .  
Pä g rund la g af er faringe r r ra sin de pre ss ion s0ger Ingrid Weuer-Gast 14  

i pr�stcrollen mi nd re d en profe ssi onelle hja::lp er, men f0rst og fre m
mest de n med lidende Jedsagcr, d er ogsä lader e n  skygge falde i nd ove r 
si t e ge t  li v, og som l�re r at gi ve afkald pä sine mar kante sretni nge r ti l 
fordel fo r mere b csked ne og usi kre ud tryk for d en fae lles s0gen: 

»G anske vist har enhvcr prrest igen og ige n at g0re med säda nne me n
ne ske r (( ra margi nalgruppe rne ) ,  me n for del mes te kun i s in pra?ste rol
le , som professi onel hjcelpe r, ikke so m vcn, som e n, der pä na?rt hold 
o ple ver de tte svrere li v. De t vil si ge, at man g iver  en skygge fr a afgrun
de n lo v t il at falde pä cms e ge t  li v, at man ser sin egen  ti lv�relsc ulia se 
lig t samme nkrede t med de m, der mä »d 0 d crnede.« 
Fo rkynde lse n mä re gne med t i lh0rer ne s  tungs ind. Derfor mä d en al
dr ig kun ud strä le t i llidsfuld f ortr0stning. Den mä ogsä ti l s t ad i ghed 
he nve nde si g ti l de n ande n side, den d unkle og bes vrer lige.« 

Albert Cörres 15 s pf<:'rger s om far ti l to evne svagc b0rn: »H vad kan en  
me nighed g0re?« H an hei liger e t  he lt kapi te l te mae t: »Det  handicappe 
de barn og den krist ne me nig hed.«: 

»H vad kan den c nkelte og hvad kan en me nig hed g0re? Lad os t age e t  
li lle eksempe l: hvord an opfore r kir ke g rengerne sig ,  hvis e n  f amilie 
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tager deres handicappede barn med til gudsljencste? Bliver for.eldrene 
sparet for den el lers almindelige l0ben spidsrod mellem nysgerrige og 
forbavsede blikke? foler de sig bärcl af cn k�rlig forstäelse for deres 
barn? Tolereres dets lej l ighedvise uro, eller er denne kirkegang f or for
reldrene en ekstra pvelse i ydmyghcd, der bestyrker dem i folelsen af,  
at Gud og verden har ladl dem alene med deres byrde. Del vi l  i dette 
lilfrelde sige pr.;cstcn og de medkris tne? 
Dcsvrerre h0rcr man sjreldent fra prredikestolen et forstandigt, 
opmun lrcndc ord ti l  den ofte hel t  s0nderknuste mor, der enten afstär 
fra kirkegang eller er n0dt til a t  medbringe sine poder, der kun i ringe 
grad er oplagte ti l at vrere stille og artige. Enclnu vanskeligere er s i tua
tionen for fora::!ldre med et handicappel barn, der i forvejen er päfa l
dende og kun vanskeligt leerer spil lereglernc for god opforse l .  Oflc 
h0rcr fora?ldrene, at man med säclan cl barn hellere skulle b l ivc 
hjemme.« 

Til samrnenligning oplevcr Edith Meisinger 16 i »En spastikers optegnel
ser« f0lgende ved et gudstjenestcbes0g: 

»Jeg forsLär f uldLud: det er ikke Jet for et raskl menneske at udholde 
synel af en 1am. Mcn her mä jeg netop appellere L i l  kristne . . .  
I leoricn vcd vi kristnc Jet al tsammen - ogsä, at hos Kristus grelder en 
hell anden mäleslok. Men hvordan ser det ud i praksis? 
Nalurl igvis log jcg ogsä sammen med min plejerske del i gudstjenc
slcn. Vi satte os pä den tredje b�nk forneden. Sä kom en venlig damc 
og hviskcde til min plcjerske: )>Ah, vil De ikke Vc:l:!re sä venlig at srettc 
Dem med den l i l lc pä sidste ra::kke, sä at De ikke distraherer nagen fra 
prcedikcncn?« 
Vccl c.lcn na!stc gudsljeneste skulle der va:?rc a l tcrgang. Man bad da 
venligst min plejerske s0rge for, al jeg ikke deltogl« 

Oet giver stof til eftertanke, at det pä grundlag af besvarelserne nresten 
er umul igt at st i l le positive udtalelser op mod disse negative tendenser 
i svarene. Men mäske kan resultaterne give impulser. Med analyser af 
omkring 150 biografier som baggrund lader det sig i hvert fald g0re at 
slä f 0lgende fast: 

- Kun relativt fä biografier bercttcr äbcnt om kirke eller sj.elesorg. 
Oet er en nrerliggende formodning, at kirken nreppe spil ler st0rre rol l e  
i de flesle handicappedes l iv. 
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- De biografier, der fort.Eller om erfaringer mcd kirke og sjcelesorg, 
vurderer samstemmende disse nega tivt. 
- 1 modsa!tning til dette analyseresultat anser bäde de nrevnte og 
andre biografer deres religi0se erfaringer som afg0rende og betyd
ningsfulde for deres vej fremover {jfr. hertil kap. 3: Ledsagelse og Lro i 
de lidendes og deres ledsageres livshistorier). 

Sä sat pä spidsen bliver resultatet: 
Til trods for negative erfaringer m.h.t .  ki rke eller sjrelesorg holder 
lidende og pär0rende fast ved deres positive troserfaringer. 
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2. Krisebearbejdelse som l�reproces 

Studiet af de lidendes og deres päri"rendes biografier g0r os opm.:erk
som pä en mange) ved det menneskelige samliv, en medmenneskel ig 
dimcnsion, der klart er gäet tabt. Ganske vist har handicappede meget 
ofte folgeskab, men lcdsageren mangler cvne til at opbygge et helles
skab. Unders0gelsen giver ogsä holdepunkter for i hvilke faser af kri
sebearbejdelsen, der kan ti lbydes hj�lp. Derfor er det f0rst og frem
mesl oplysende at efterspore biografernes motiver. Hvad har fäet dem 
til a t  skrive? 
N�slen uden undtagelse peger de lidende pä deres isolation. Biografi
en kommer til at spille rollen som samtalepartner - en, der er forhän
den, som kan Va!re na!r, og som man uindskrrenket t0r betro sig til pä 
krisebearbejdelsens svcere vej, d.v.s. under den proces, der bestär i a t  
lrere at leve med lidelsen eller krisen. 
Pä samme mäde mätte ncesten alle biograferne opleve og gennemkc:cm
pe deres l�reproces uden bistand, henvist til sig selv. Det er derfor 
ikke naget ti lfc.elde, at to tredjedele af alle forfatterne afbr0d dercs 
la:?reproccs for tidligt eller l ivet igennem matte forblive i social isola L i
on, mcdens kun knap cn trcdjcdel nacdc malet, den sociale integra ti
on. Det te resultat harmonerer med de i kap. 1 beskrevne erfaringer, 
som blev gjort af lidende med sj�les0rgcrisk bistand. Fa!lles for a l le  
var folelsen af  ikke at bl ive accepteret. 
Ti! dette sp0rger jeg: hvad kan eller skal kirken g0re? När vi betc.enker 
de talrige kendsgerninger, 1 7  der viser, a t  ki rken i og for sig g0r mege t ,  
mäske gennem si t  h0jt specialiserede serviceapparat endda for meget 
for de lidende, mä vi sp0rge: hvordan kan ki rken og dens medarbejdc
re udfore det, de g0r, pä en mere tilpasset mäde d.v.s. i forste rc:ekke 
samme11 med dem, der er ramt? Hvordan kan menighedcns rnedlcm
mer modarbejde den sociale isolation og hjrelpe til med at bryde den 
sociale l idelse med integration i det kristne frellesskab som rnäl? 
Sp0rgsmälet om hvilke veje, der almindeligvis forer til social integrati
on eller isolation var blandt andre genstand for en unders0gelse, der 
bestod i ,  al jeg analyserede alle mig tilga!ngelige biografier af handi
cappede og deres panllrende fra tidsrummet 1900-1984. 
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Det resulterede i opdagelsen af nogle besternte lovmressigheder, der 
svarer t i l  lrereprocessens typiskc forl0b, som pä den anden side kan 
udny t tes til ansalser for kr isebearbejdelsen. När forl0bet var positivt ,  
frcmstod den sociale integration som cndestation for den sam Jede 
»lcereproces kr isebearbejdelse.« Ved hjrelp af mange praktiske eks
empler, lrengdesni t-studier af enkelte t ilfrelde sävel som undervis
ningssituationer fra v idereudda nnelse af handicappedc og ikke
handicappede päviscr arbejdel, hvor lung vejen er, men ogsä hvor lov
ende en sädan lrereproces kan vrere m.h . t .  kr isebearbejdelse. 18 

Ved behandlingen af denne eksistentielle krise synes c.let nyt t igt for 
vort tema at foresti lle sig den ucndel ig vanskelige lrereproces som en 
lang vej, i hvert fa ld for sä v idt som den äbner udv idede hand l ingsmä
der for den l idende til at acceptere sin situation . Det var ved gennem
gangen af biografierne fascinerende at fasts lä : stadierne i denne lrere
proces m:t gennem leves og overv indes af alle l idende , hv is den socia le 
integration skal näs - he lt uafhreng igt af hvad der udl0stc krisen, og 
hvordan begyndclscn var pä den legeml ige, sjc.elel igc, sansema2ssige 
e l ler psykiske defekt sävc lsom den kroniske sygdom cl lcr handicappc t 
pä grund af v ished om ncErt forestäende d0d. Det er desuden vigt ig t 
under synspunktel situationsl ighed al fremhreve, hvordan den , der 
endnu ikke l ider, analogt dermed gennemlever den samme ltl?reproces, 
när han erkender sig se lv som lidende f.eks. ved arbejdsl0shed, tab af 
partncr, anclse om d0d. 
For at anskueligg0re lrereprocessen i bearbejdelsen af kr isen kan del  
vmre nyt t igt a t  foresti lle sig, at  man sclv b lev konfronteret med d iag
nosen : krreftsyg. f!l'r e ller senere vi l vi ganske natu rl igl spßrge: »Hvor
for netop m ig?« Sj�ldenl eller a l<lrig sti ller v i del omvendte sp0rgs
mäl : »Hvorfor netop i kke m ig7« Yover vi at indladc os pä dct f0rstc,  
v i l v i for at  magte den dynarniske opgave i denne ofte l ivslange kam p  
for at finde sin identitet, opleve de faser i bearbejdn ingsprocessen , 
som jeg i den nrevn te unders0ge lse ka lder »spiralfaser«. 10 

SpiraHase 1 .  Uvished 

När et handicap begynder at v ise sig, kom mer chockcl. Det, der udl0-
ser kr isen , en ulykke, et budskab, en begivenhed slär ned som et lyn , 
�de lregger et l iv, der er ordnet af og or ienteret im od normer. Uforbe
redt konfron teres man med en l ivssituation , der afviger fra reglen, kr i
sen er udl0st . Den, der er ram t , befinder sig i en pan isk skrrek for de t  
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ukendte. Automatisk griber han t ilbage til et ti legnet reaktionsm!i>n
ster, vrerger sig, opbygger forsvarsvrerker, sretter et rationelt r itual i 
gang, g0r alt og undlader intet for al fortrrengc det, som udl0ste kri
sen. Delle kan ikke eksistere, f ordi deL ikke ,nd eksistere. Den krise
ramle kan endnu ikke udholde dct og ti lkremper sig et fristed ved sta
dig at frembringe afv<Ergemekanismer. l denne uafgjorte tilstand hvor 
man kredser omkring krisen, er den » implicite benregtelse« det vigtig
ste fa!lles kendetegn for alle kriseramte. Kübler-Ross kalder denne t i l
stand af uvished »ikke at vi lle indr0mme« og »isolation«. Men » ikke 
at vi l le indr0mme« kunne vcere et bevidst m0nster, der i forhold t i l  
begrebet uvished, rnarkerer, a t  det drejer sig om en halvbevidst L i l 
stand eller en for tiden manglende evne til a l  erkende med tendens L i l  
a t  forncegte krisen. Pa det sproglige plan svarer tilstanclen til sp0rgs
mälel: »Hvad er der egenL l ig i vejen?« For den, der er skolet i samlalc
analyse, er det tydeligt, a l  der bag dctte »egcntlig« skjuler sig naget ,  
man trenker pä, men ikke vil indr0mmc, saledes a L  en vedgäelse af kri
sen al lcrede er under ( orbercdelsc. 
For f0lgeskabet mcd den kriseramtc er det nyttigt nii,jere at beskrive 
spiralfase 1 som indgangs- cller crkendelsesfase. Det er muligt at fast
slä Lrc Lypiskc mcllemfaser, der bäde kan af10se hi nanden og forl0be 
vcd siden af og sammen mecl hinanden, og som er af forskc l l ig 
varighcd .  

Melle111fase 1 . 1 :  Uviderzhed 
»Hvad skal det dog betyde?« Man skal ikke a l t id tro det v;;erstel Säle
des bagatelliseres enhver opdukkende tvivl som indholdsl0s. Det a l  
man »endnu ikke ved« manifesterer sig som uvidenhed, der er over
gang Lil Fasen uvished. Men rnegel hurtigL mä denne uviclenhed v igc. 
SLil leL overf or fiere og fiere signaler og omverdenens forandrede reak
tionsmäder sammenhober ind icierne sig L i !  tyngende Fakta. 

Mellemfnse 1.2: Usikkerhed 
»BeLyder deL da nogeL?« Uvidenheden viger for usikkerheden. Karak
teristisk for dettc er pä den ene side, at den opstäcde tvivl ikke mere 
lader sig benregte, og pä den anden side at den folclsesmressigt psykisk 
ustadige situation forhindrcr erkcndelscn af  de faktiske forhold. Der 
bch0ves megen Lid for at l;;ere at accepterc virkel igheden. Usikkerhed 
bctyder en [orh0jct gracl af sensibilitcl. Tilsyncladende registreres a l t  
som pä en seismograf. Al tfor malrettct og derfor overdrevet sti l les  
sp0rgsmälct om sikkerhed, om sandhcden, trrekkes sammenligninger, 
overvejes fors0g pä forklaring, kun med det ene formäl at benregte 
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usikkerheden. »Nej, det betyder dog ikke nogetl« Ofte er der al lerede i 
denne mellemfase i modsretning t i l  den endnu uvidende kriseramte en 
eller flere, der ved besked, !regen, naboen, medpatienterne. 
Dette skaber et ;.cndrcL klima: den, der er klar over, hvordan det for
holder sig, bcercr et ansvar. Gennem sin adfrerd sti l ler han sporene ind 
pä det fremtidige forhold prcegeL enten af t i l l id eller mistro. Det star 
fasL, al den enes viden altid spiller med ind i hans forhold til den uvi
dende kriseramte og har strerk indflydelse pä erkendelsesprocessen. 
Det er desuden karakteristisk, at  der ikke af denne voksende usikker
hed, som man kunne formode, opstär en evne til at acceplere sandhe
dcn - men omvendt, kun folelsesma:!ssigt forklarlig, forstrerkes det 
massive forsvar over for truslen. Dettc indicerer begyndelsen af den 
nceste mellemfase. 

Mellemfase 1 .3 :  Ua11tngelig/1ed 
Sp0rgsmälet: »Det mä da vcere en fej llagelse?« afsl0rer mange! pä evne 
t i l  aL acceptere tabet af livsmuligheder. Forkortet kaldes det som rnel
lemfase uantagelighed. De aktive fors�g pä at afvrerge den truende 
vished bliver talrigerc. Et andct kendeLegn er den selektive iagttagelse. 
Man ser kun det, der giver na:!ring til den beroligende uvidenhed. Pä 
denne mäde overser vi al t ,  hvad der kan forslrerke tvivlen. Idet man 
griber Li lbage til uvic.lenheden, fors0gcr man uafladelig voldsomt at 
overbcv ise sig selv og anc.lre om, al al l  dog egen t l ig er i orden. 
lgcn spil ler medviden om det, at der ( aklisk er nogel i vejen i.nd og for
sta?rker lcengslen efter vished. »De mener da ogsä, at . . .  ?« eller den 
bckra:!ftende fornregtelse: »Ja, sädan er clct, men . . .  ?« Denne mel
lemfase er det sidste fors0g pä at flygte fra vished om sandheden. Ved 
enden af disse tre mellemfaser stär som afslutning pä den f0rsle spiral
fase »uvished« det uudtalte 0nske om en bcfriende vished, der gf,?j r 
ende pä den uudholdelige spaending. 
Hvis ikke den kriseramte f0lges under processen, blivcr opdagelsen af 
sa ndheden udskudt uforholdsmaessigt lcenge. En gradvis formidling af 
sandheden i bctydningen en sproglig formulering af del, der al lerede 
skjult er t i l  stede, finder slet ikke sted. Men det er äbenbart, at denne 
erkendelses- eller indlcdningsfase sretter s i t  prreg pä krisebearbejdnin
gens samlede forl0b. Gcnnem passende ledsagelse undcr denne proces 
b l iver sporene her indstillet enten t i l  at forhindre en afbrydelse af kri
sebearbejdningen, der vil tcndcre i relning af social isolation, eller der 
äbnes gennem ledsagelsen for en lrereproces med udsigt t i l  et l iv i fc:el
lesskab med andre. 
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Spiralfase 2: Sikkerhed 

Nu folger uundgäeligt som spiralfase 2 den vished om tab af livsmu
ligheder, som al lerede var bebudet i uvished (1) ,  fflllelsesmcEssigt 
udlrykt :  »ja, men del kan dog ikke vcere . . .  « Det lyder som en for
n<Egtende bekr<Eftelse og ser ud som en forlscettelse af forn�gtelsen . 
Segge dele er tr<I!ffende. 
Ogsä den, der har erkendt sin krise, mä af og ti l fornregte den for 
overhovedet a t  kunne leve v idere . De l iclende er parate ti l at acceptere 
hele sandheden , men fo le lsesmc.essigt og fakt isk lever de fremdeles i 
det urime l ige häb, a t  symp tomerne viser si� urigtige. Denne dobbe ] te 
holdning mellem et forstandsmzessigt ja og et fo le lsesmcessigt nej , ken
detegner fasen v ished (2) . Det amb ivalente »Ja, men . . .  ?« skubber 
sig, alt cftcr behov, ind mellem den l idende og hans forskrcEkkelse 
over diagnosen . I-Ian vinder et fristed, hvor han igen kan lade sig fan
ge og a ttcr begynde al fortscEL te s in vej . 
Trods dette er enhver sam ta lc 0111 den virkel ige situa t ion og med den 
uafvendel ige vished for 0jc en hj<E lp ti l afklar ing, forcl i  den opbygger 
en forb indelse mel lem den ra t ionel le erkende lse og den emot ione l le 
virke l ighcd. Den afg0rende forudseetn ing herfor er, at den l idendc 
selv er beredt .  Ha11 mä give signa l  t i l at vi l le tale afk larende om det .  
Kun pä denne mäde er det muligt for ham at opdage sandheden .  Gen
nem en andens gradvise formidl ing kan virke ligheden accepteres sä lc
des, at man nu kan ta le 0111 den . 
Spjllrgsmä le t om sandhed er jo ikke et sp0rgsmä l om ob jektiv rig t ig, 
sagl ig informa tion e l ler am pr incipper . Det drejer sig he l ler ikkc om e .11 
engangs formid l ing af oplysn inger, men er e t 111ere sammensat koni
mun ikat ionsprob lem me l lem sender og mod tager d.v.s. et medieprob
lem, et sp0rgsmäl om forbinde lsesnettet, samh0righeden mel lem den 
handicappede og den ikke-handicappede ( l�gc, fagfolk, ledsager ) .  
Sandhedsudsagnet stär sä lcdes ikke i eL luft tomt rum »De er syg af 
kreeft li1 »De har et mongo lbarnl« »Oe mä regne med folgerne af en 
rygmarvsbeskadigelse l« Det ska l ses i sammenh�ng med den med
menneske l ige kon takt .j hver enke l t si tua. t ion . lmidlert id stär de t 
spjllrgsmäl äbent: bl iver sandheden rat ionelt taget t i l efterretn ing ved 
gennem afvcErgemekanismer a t t.indertrykke f0lelserne, el ler er den 
l idende a l lerede f0lelsesmressigt i stand t i l a t udholde den? I-Ivordan 
st i l ler den l idende og ledsageren sig i. fcellesskab under den skrebne, 
der er b levet pälag t? Det er ikke m indst et sp!Zlrgsmäl am de ledsagen
des belastningsevne, deres cvne ti l  a t kommun ikere terapeu t isk säve l 
som stabi l i teten i cleres bevidsthed am sig selv, när de st i l les over for 
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graensesit1.1ationer. De lidende har ret til den fuldc sandhed, när de er i 
den situation, a t  de kan udholde og bearbejde den i samme 0jeblik, 
den bl iver h0rt. 

Spiralfase 3: Aggression 

Efter den pr.imaert rationelle og fremrnedstyrede fase af uvished (1 )  og 
den endnu ambivalenle vished (2), f0lger de emolionelle og ukontrol
lerede faser mcd vilale folelsesudbrud. 
forsl nu siver den forstandsma2ssige erkendelse incl i bcvidstheden og 
bliver til indre erfaring. >> • • •  forst nu er jcg klar over detl«, og den 
kriseramte skriger säret og rystet i sin gnmdvold: >>Hvorfor netop 
mig?« Lidelsen ved denne erkendelse er kendetegnet af sä staerke foilel
sesmress ige storme, at  den kriseramte en ten tror, han skal kva?les af  
dem eller - i heldigste tilfrelde - lader dem komme til udtryk over for 
omverdenen .  Denne vulkanagL ige protest kaldes mesl tra?ffenclc agg
ression. Del tragiske er, at aggressionens egent lige genstand, det der 
udl0ste krisen, ikke Ja der sig angribe. Derfor s0ger aggrcssionen 
erstatningsgenstande. All, som t i lbyder sig, kan blive skydeskive. 
For den udenforstäende bryder aggressionen uden nagen synlig ärsag 
l0s i al le retninger og mod alt og intet. Overal l  hvorhen den kriseramte 
ser, finder han anledning til at stille krav. Ubevidst s0ger han ventiler, 
genncm hvi lke han kan lade ovcrtrykket i folelserne str0mme ud for 
säledes befriet igen at  blive i stand til a t  handle. Men her begynder en 
ny dj�vlering. 
En misforstäet hensyntagen til den kriseramte i fasen uvished (2) for
st�rker ofte fornregtelsen af den tidl igere erkendelse. Pä samme mäde 
i aggressionsfasen: Den lidendes forke1t opfattede protest - der af ham 
selv opfattes som et personligt forsvar, hvis den da ikke forstäs som en 
ventil - leder t i l  en endnu strerkere afvrergemamwre mod den, der al le
rede lider med ham. Den, der er overmandet af sin lidelse, fär derved 
bevis for, at a l t  og a l le har rottet sig sammen mod ham og foler sig m.1 
ogsä i den faktiske situalion isoleret og ladt i st ikken. 
1 denne fase bliver del s<Erlig tydeligt, hvilke farer de kriseramte ude.n 
ledsagclse er udsat for: enten bliver de siddende fast i aggrcssionen 
som en aktiv el ler passiv selv0de lreggelse, el ler de gär gennem omgi
velsernes fjendtl ige ytringer under i isolationens str0mhvirvel, el ler 
ogsä falder de hen i apatisk resigna t ion pä grund af deres indarbejdede 
kontrol af negative folelser. Aggressionens Fundamenlale betydning 
som indledningsfase til den f01elsesma?ssige krisebearbejdelse i l0bet 
af den samlede kereproces bliver her meget tydelig. 
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Spiralfase 4: Forhandling 

De i ag g ressionen fr igjorte krc.e fter dr iver til handling. N<E sten pä ma 
og fä ivrerksrettes alle trenkelig e foranst alt ning er for at komme ud af 
afmag ten over for den udsigt sl0se sit uation. Sä danne »afskaffelsesfor
s0g« pr odu ceres i uop holdel ig rrekkefo lge. St adig g0res hrc, jere indsat
ser i sp illet. Der k0bslä s o g  Forhandles. A fhcE ngig af den kriser amtes 
0jeblikkelige, 0konomiske situal ion og va? rdigrundlag e r det mulig t at 
f asL slä to retninger, der uden st yring p aradoksalt nok ofte t ilmed for
l0ber p arallelt: udnyttelse af la:! gemiddeltilbud og s0gen efter et under. 
Den ukr iti ske konsultation hos forskellig e ! reger ,  fra udenlandske 
kap aciteter t il den mest for borgne nat ur helbr eder , skal under i ndsat s 
af de h0jeste omkost ninger, der ofte ruinerer familien, k0be hä bet om , 
at en udsrettelse af den endegyldige diag nose er mulig. 
Samtidig slä r man incl pä alle de veje, der kan f 0r e til et under sä so m 
valfarter L il Lo urdes - de er blevet foretaget af 2 /3 af alle biog rafernc -
lresning af messer, hä ndspä lregg else undc r gudstjcneste n, afgivelse af 
h"� fLer , bortg ivclse af hele ens ej endom L i! kirken ellcr humanitrere forc
Lagcm der, l0fte om at indtr.E dc i et kloster eller en total omvendelse, 
vel aL ma?rkc pä den cnc beLingclsc: »Hvis, sä vil jeg .. . ?« Denne 
ukontro llercde, emotionelle spiral skal forstä s som en sidste p ro test. 
Den kaldes forha.ndling. O g sä her mä vi erkende, hvor farlig vc jen 
kan v� re, hvis den kriseramte skal gä alene. Han kan ende med bäd e  
mater ieJ t o g  ändeligt at sre lg e sig selv ud. O mvendt er det klart, !war 
megeL skuffelser kan fonn indskes, hvis men nesker i den nc fase for st ä r  
deres eg ne r eaktioner og lrerer at omgä s dem. 

Spira lfa se 5: Depre ssi on 

OeL kan ikkc undgäs, at f0r eller senere er al for handli ng d0mt t il al 
slä fc jl. Den, der er alvor lig t syg af knd t, kan ikke undvige sin vished 
om d0dcn. den rygmarvslammede kan ikke mer e ly ve sig fra sine 
fo lelsc sl0se bcn. Moderen til mongolbarnct kan ikke mere oversc deL s 
opf 0r sel og ansigtsudtryk. 
De udac.l r et tede fol elser er bru g t  op og har g ivel p lads for den mod d cL 
indre vendte begravelse af hä bct, der forer til tavshed. O fte opl ever d e  
kri seramt e deres for lis i de foregä ende faser som svig t. De synker ncd i 
en afgr und af fort vivlelse eller resignatio n: »Hvor til . . . alt er 
meningsJ 0st . .. 7«  De befinder sig i dep ressionen. Men so rg og tärer 
er stadig vrek sprog, teg n  pä op levelse, sä r og p assiv modstand pä 
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g rund af d et f ryg telig c t ab. Nu bliver d el ,  s om er borte, ikke bie t  
opf altet rat ion elt, m en ogsä em otionclt. Det bliver bevids t f orlad t. 
M en clet mä er kend es, h vad d er end nu find es og hvad d er derm ed kan 
ud f orrn es. Sorgen over d et t abte har m ange ansig ter: d et te ikke m ere 
at kunne gä , del l<Engsels f uld t vented e, sund e barn , angsten for de fr, 1 -
ger af t abet , der lru er i f rern t id en, den uopnä elige arbcjd splads og d en 
sociale position, va:? rd ifor ringels en som partner, m and eller kone, ven
ner , der g lid er borl , d et 0d elag le livsmäl. Frelles for beg ge  s lags 
depress ioner, grund et pä erkcnd els e  af t abs er f aringer og forud anelsc 
om frem tidig formind skels e  af livsm ulighed erne , er , at m an opg iver 
d e  uvirkelig e forhä bni nger, tager cnd egyldig t  afs ked m ed uLopier ne. 
I ncl i opgivels en og angs t en for den tru end e opgivethed baner s ig d et 
end eligc afkald pä alle fors0g pä at forna! g t e d e  uoprel l elig e t ab. Det 
ledsages af en grcEnsel0s bed rn vels e, det sä ka ld te sorgar bejd e. Dette 
t jener som forbered els e til accept af ska'.! bnen. Det m arkcrer en drej
ning h enim od en omvend else  til ind ad rettet s elvford ybc lsc og m 0d e  
med s ig selv. Ud af dcnne selverkend els e vokser frih cclcn til at d is tan
cer e s ig fra lid t e  cr faring cr og L il selv at ud form e d e  na:!s tc ,  n 0d vend ig c  
er farin ger. 

Spiralfase 6: Accepl 

Karakteristisk f or denne drejning af spiralen er d en bevidsle gr rens eer
fa ring. Mods tandskraf ten er skabt vcd at s tä kam pen ig enn em pä d e t  
rati onelle og emo t io nelle om räd e. D e  kriserarn te  f 0ler sig tomrne, 
nres ten viljc l0se, men er som befriede ,  s tä r  ved cn g r<Ense. De har 
lad et d eres f orstand l�nke alle m uligh cdcr t il ende i alle retningcr. 
Reagerende  og anliciperend e h ar de  gjor t s ig f �rd ige m cd deres tab i 
nulid og f rem tid. Nu er de  kommet til end en, brugl op, alJigevcl som 
for l0s t e ,  par ate t il a t ä bne s ig for ny inds ig t. 1 äbenhcd en bäd e  ved a t 
v.Ere bund et t il sig selv og l0sl fr a s ig selv voks er »d et« f rcm h os dem. 
Det gä r op for d en k r is cram te, at h an er h er endnu, d ct vedkomm er 
ham , at h an ikke er alene, at han dog kan bruge sine sanser, h an 
skamm cr s ig over, at han forg lem l e s ine tanker og f 0lels er, sit f uld gyl
d ige rnenneskevrerd. En overf lod af iag l lagels er, oplevels er, erfaringer ,  
d er for ta:!tter sig t il erkendels c ,  bryd er ind over h am:  »F 0rsl nu forslä r 
j eg . .  ! «  Jeg er, jeg kan, jeg vil, jcg accepterer mig s elv, nu lever j eg 
med min i nd ivid uelle egenart. Denne fase  bliver derfor kald t  accept. 
J eg accepterer m ig selv m ed m it sa:?r pra:? g :  at have lamme benl J eg 
acccpterer m ig selv s om m or t il et m ongolbarn. Jeg lever ikke mere  
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imod, men 111ed kris en. Jeg er et menneske som enhv er and en. Enhver 
mä lcEre at leve med s in kr ise, sine grrenser, og alle lev erl Jeg v il op leve 
og lre re af 111it liv. 
Accept bctyd er li gesä lidt en res igneret op g ivels e, som den sk al fors täs 
l ig en t ils tand , der har g iv et fred . Accpet er ikke en bi faldend e  bekr.E f
tels e. lntet mcnneske k an beredvi llig t s ige  j a  t i l  härde t ab, men d et kan 
ved at bearbejd e s ine kriser lc.ere at god tage d et uund gäelige. Säledes 
betegner acc epten overskrid els en af grcensen for d en pagG°e ld endes 
bevids thed, d er nu uvent et udv id er s ig. Dcrved er han hievet i st and til 
al sige j a  ti l sin skrebne. 

Spir alfase 7: Aktiv itet 

B es lulning en om at vi lle lev e med d en individ uelle eg enart fri g0r k rce f
Ler, d er hid t il har va'!ret sat ind i111od d en. Denne kraft beholdnin g  
driv cr L il hand ling . 11}eg gq,r det!,, er d et s p ontane udlryk for clenne 
vencling. Sc lvst yret, und er fuld indsats af rat ionelle og emot ionelle 
evner , begynd er de f0rs te skr id t  af fase 7 Alctivitet. De kris eramt e ind
s er, at clel jo ikke er afg0r end e hvad man har, men hv ad man far ucl af 
d et ,  man har. 
Direkte  og indi rekte Fuld byrd er s ig i d en kris eramtc pä g rund l ag af 
bearbejd ed e er far inger en oms tr ukt urering af va:?rd ier og normer -
ikk e ud en For, men midt i d et gce ld end e  norm- og vmrdisys tem. Norm
og vrerd iniveauet forbliver d el samme, men findcr gennem d en rendre
de synsvinkel et nyt leje. 
Del k an ikke und gäs, at selve handlcmäd en og tank eg angen nu c.e11-
drer virk eli ghed en. Det er v igt igl , at d en k riseramt e forandrer s ig  se lv 
og vecl hja:d p af denne lcErep roces g iver anledning til »s ys temrendr ing« 
som cn r0lge, ikke som et mäl. Mcn forand ring bet yd er her muli ghe
den for at vcerc and er led es gennem alternat ive hand l ings p ers p ekt iv er, 
der er r es ul talcr af en ny d efini t ion af s ig selv ind en for d e  afstukn c 
grams er og med den risiko, d er er for bund et med at hand le selvs tc:e n
d i g l. 

S pira lfase 8: Solidaritet 

Fär d e  lid els esramte i d e  beskrevne faser f0lg esk ab, opst är p ä  et eller 
and et t idsp unkt �msket om s elv at hand le ansvarligt i samfund et. Den 
pers onli ge t i lvrer els e, d en ind ivid uelle eg enar l erkend es i d ens forhoJd  
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til bredere liv s rammer. Handicappct trreder i bag gru nd en, omrädet for 
d en s ociale ak tivitet när frem i bevid s theden og u d ford rer t il hand lin
ger s ammen med and re. Solidaritet er det s id s te trin i kri s ebear bej de l
s ens lrereproces. 
»Vi ha11dler, vi tager initiativer!<t Dette er u d tryk for en re s u ltatrig kr i
s ebearbej dels e, en til pas s et s oc ial integ ral ion. Der k an ikke  hers k e  
tvivl om, at d et kun er fä handicappede, d er när til d enne s id s te s piral
fas e, men d en näs og s ä  kun s jze ld enl af ikke-handicappcd e. S ammen
lig ner man han d icapped es og k ronis k s ygc s k r is cbearbejd els e med d en 
k amp, mennesker ka2mper i u afvendc ligc k ris es ituationer, opd ager 
man d ct ta:!llc s  k endctegn: mod s lutningen f ind es ingen l0s ning i 
betyc lningen at blive fri  for byrd en. Den enes te mu lige u d gang bestär i 
ikke merc at leve i111od men med det tils ynelad end e uantage lige og vel 
at ma!rke ved at overtag e en ny opg ave, s om det gzelder a m at u d for
me s ävel individuelt s om s olid ari s k .  
Til foreg ribels e af s enere u d red ninger s k al del s ige s , al denne  mäde at 
u d vik le s ig pä kan opleves s om mening, ja s om lykke. Evncn til at s k a
be gennem ak tiv deltagels e i det fzelles liv er nu s elvrealis ation ved at 
man mid t i vor t s amfu nd s  u tils varend e prze s lations former er anderle
d es. O pmu nlr ingen til at u d hold e d enne bes va> rlig e vej er begru ndet i 
pra?mis s en: ingen er u d en gaver, og enhver er del af et hele. Men dette 
hele er mere en d s ummen af d e  enk elle dele. 
Af d is s e  otle Fa s e r  for s tär vi, at hand icappcdc og d e, d er er ramt af 
lidels e, mä s no s ig op s om i en s piral gennem mod s lrid ende erfaring er , 
egne og omverdcne ns reakl ioner, indlil d e  när t il k lar hed over deres 
nyc livs fors täel se. 
Billed et af s piralen ans ku elig g0r s ävel d et u af s lu tted e i d en indre pro
ces s om overla pningen af d e  f ors kclligc vind ingcr uncl cr d agliglivets 
virke med and re. Billedel henvise r til, at d enne s v�re lre repr oces varer 
livct ud , og s ä  n är det e r  lykke de s den kri seramte at s ige ja til s it s treng t 
ind s na!vred e  liv. Spiralen skal alts ä ikk e  for s tä s  i s impel tekn is k betyd
ning , men s narere s om s ind billed e pä det at k rempe s ig ig en nem ufor
s täelige s noninger ,  d er ikke  s om u d g ang s pu nk t har tilintetg 0rels e, is o 
lation eller pris givels e af livets mening. Den er en form fo r den » sncEv
re port, der for er til livet« (jfr. Matth. 7 ,14) ,  en vej g ennem ucnd elig 
u s ikkerhed, d er d og lad er os ane, hvad vi s k al blive (jfr. hertil 1. Johs . 
3,2) .  
Hvor for er v i  g äet s ä  meget incl pä de  k ris eramtes oplevels es former? 
Kan denne viden om d e  otte s piralfas er i k ris ebearbej d el s en s  lc:E repro
ces Jette den handicapped es og k rrefts yges s itu ation? 
Opdagels en af d et, d er kend etegner kr is ebear bejdels ens lrereproces, 
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viser sig a t  v�re en udfordring til alle om, som enkeltpersoner, menig
hedsmedlemmer, sjcCles0rgere ellcr pcedagoger at  m0de mennesker i 
krise pä en mere tilpasset c.l.v.s. mere sensibel mäde. 
Som fremstil let, er mennesker i krise bäde de ramte og deres pär0ren
de (jfr. kap. 4: ledsagere som problem for dem, der er ramt). Et eks
empel pä dette: vi bes0ger en kriseramt - en kr�ftsyg nabo, en cegle
frelle, der er blevet alene, en mor lil et handicappel barn - og bliver 
skydcskive f or <lercs aggress ioner: »H vorfor kommer De i det hcle 
taget?« » lngen bes0ger migl« »Alle har afskrevcl migl« Kendskabet t i l  
c.le cnkeltc faser i krisebearbcjdclsens lcercproccs g0r os nu  i stand til a t  
skclne: entcn er aggressionernc faktisk rettet mod os som personer, 
eller de har ti lfreldigt i os fundet et objekt, pä hvilket de med ukontro l 
leret a ffekt kan udlade sig i den tredje spiralfase: aggression. Derfor 
kan vi sammen med den anden s0ge et  mul igt tydningsrn1zmster for 
hans eller vore aggressioner. Analysen af biografierne viste ialt ni for
skell ige reaktioner (skyldfolelse, selvmord, vi rkelighedsflugl m .m. )  
Ved tydning og omtydning kan der dermed opstä mulighed f or for
andring. Pa::dagogisk udtrykl: vi kan l i lstrcebe muligheden for aL vcere 
anderledes vcd hja?lp af kriseintervention og - prcevenlion. 

Sagl Leologisk: gcnncm den grundla:?ggende erfaring af acceplering 
kan vi g0re dct muligt at gribe ,,korsets og opstandelsens hemmel ig
hed.« Afg0rendc er, at vi ikke kan afskaffc kriscn cllcr korset. 1 de cks
empler, der anfores, vil kra:?fLsygdommen, tabel af partneren og bar
nels handicap van:- livet igenncm. Men vi kan rendre de betingelscr, 
Linder hvi lkc mcnnesker rammes af kriscr el ler kors, og vi kan foran
dre os sclv. Deri bestär grcrnscoverskridelsen. 
Gennem vor gensidige ledsagelse kan vi gennembryde det i t i lg i  ft 
erhvervede sociale handicap, der som folge af de 0delagte eller mang
lende kontakter forer til isolation, idet vi begynder al opbygge veksel
virkninger eller overhovedet vover og utrcetteligt s0ger nye forbindel
ser. Det glade budskabs ti lbud gennem ki rken og dens medarbejdcre 
ville v<Ere menneskeligt folgeskab under krisebearbejdelsen. Vi mä her 
give afkald pä at anskuel igg0re sävel bearbejdelsens lc.ereproces i a l le 
dens rcenomener som erkendelsens omscetning i t ilbuddene om vide
reuddannelse. 20 1 stedet vil vi videreudvikle den hidtidige erkende lse, 
idet vi sp0rger om sammenhrengen mellem handicap og tro. 
Ved analysen af biografierne fastslog jeg, at hvis den sociale integrat i 
on skal näs, skal krisebearbejdelsens lcereproccs gennemleves af  
enhver handicappet uanset arten a f  hans defekt. 
For at g0re dette anskueligt anf0res lrengdesnit-studier af flg. biogra f i -

- 34 



1 

1 

1 

1 

Krisebearbejdelse som lcl::!reproces i otte spiralfaser 

\ 

Mäl-stadium /lJ 

aktionel, 
selvstyret 
dimension 

\ Ge11nerngangs
l stadiwn II 
I 

\ 
\ 

1 emotionel 
dimension 
uden styring 

lndgangs
stadiwn I 

kogni t iv, 
fremmedstyret 
dimension 

Hvad er der egentlig i vejen . .  7 --------------
Erika Schuchardt 

Kognit iv = erkendelsesma:?ssig 
emotionel = folelsesmmssig 
aktionel = handlingsmcEssig 

- 35 -



er: Evnesvaghed skildret af Pearl S. Buck, 21 fysisk handicap ved Chri
sty Brown, 22 sansedefekt vcd Helen Keller23 og psykisk handicap ved 
Clara Park.2'1 

Videre blev del f astsläet, at den Lredje spiral fase, aggression, har  en 
n0glefunktion som en art renselsesproces. Der er cm sn�ver sammen
h�ng mellem evnen Lil aggression og egnelheden for acceptering (6 .  
spiralfase).25 Derfor kunne jeg i tilgift t i l  de biografiske henvisninger 
pävisc, at  udeblivelse, fejl, afbrydelse eller fornc.egtelse af aggressions
fascn kan bctydc en afbrydelse af krisebearbejdelsens laereproces. Oftc 
d0mmer c.let le t i l  stivnen i en l ivslang depression som hos Kä.te Kel ler 
(sansehandicap), 20 resignation som hos Christa Schletl (fysisk handi
cap)2' og afvisning som hos Majorie Shave (evnesvaghed) ,28 ligesom 
omvendl aggression kan bl ive udl0sl og kr isebearbejdelscn nä t i l  de1, 
sociale in tegration ved en terapeutisk indgriben som tilf�ldet er hos 
Richard d'Ambrosia (psykisk handicap).29 

Men hvordan oplever kriseramle og deres pär0rende som troende 
lidelsen/ krisen? Sagt pä en anden mäde: hvi lken rolle spiller den krist
ne lro i krisebearbejdelsens lrereproces? Sal pä spidsen: er kristen tro 
en f aklor ved bearbejdelsen af kr isen? 
Pä f orhänd kan det siges, at kristen Lro er mere end en [aktor ved vil
kärene. Den er forlegnet L i l  parenlesen om vorl l ivs l igning, en grund
l�ggcn<le st0rrelsc, et konstitutivl elemcnt, der forandrer sävel den 
kriscramtes indst i l l inger og tydni nger som hans bearbejdelse af krisen .  
Derfor kunne udgangstesen: 
Aggression (3. spiralfase) lwr som renselse en 1 10glefunktion i krisebe
arbejdelsens lcereproces, 

udvides ti l  tesen: 
Kristen tro ka11 i si11 anklage og klage over for G11d optage en aggressi-
011, der erkendes som renselse. 
Oette belyder for del forste: kristen tro kan srette den kriseram lc i 
stand ti l  bekrceftende og uden sp0rgen at tage imod sin lidelse/kr ise 
som noget, der er pälagt ham af Gud d.v.s. lydigt b0je sig for sin sk�b
ne. Dette v i l le v�re den troendcs säkaldt »naivt-apatiske« svar. 
For del andel beLyder det: kristen tro kan srette den kriseramte i stand 
til at give sin aggress ion fril l0b over for lidelsen /krisen, forst og frern
mesl overhovedet t i l lade den, derna::st give den plads, for slutte l ig i 
dlalog med Gud at l�re at holde den ud som dygtigg0relsc til bekrref
tende acceptering (jfr. Hebr. 5,8). Dette v i l le vrere den kr iseram tes 
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säk aldt »k ritisk-sym p atiske« sv ar (jfr. he rtil k ap. 5: te ologiske be
m �rk ninge r til lide lse og ev nen til at lidc.) 
I de n fo rste f orm f or lrereprocesse n syncs dct, som om de n troe nde 
med sit naiv t- ap atiske sv ar be tinge lse sl!zi st u de n  sp 0 rg smäl og m odsi
gelse »lydig t« tagcr im od sit handicap e lle r sin kr ise som en straf e ller 
pr0ve lse fr a Gud. H an m cne r sig - lige m ege t om han er  r am t  af k risc 
e lle r ikke - uin dsk rcen kct bck r�f tel  af Gud, hv ilke t sretter ham i stan d  
til at brere de n t ilsyne ladende uudholde lige, me n ne top af Gu d pälagte 
byrde og leve vide re med sin k risc. Säle des kan han n aiv t-ap atisk fuld
byrde sin acce pte ri ng. 

Biograf crnc foru,elle r  os: 
Kriste n tro f rie r de n k riseram te ud af hans cnsom hcd l il dia log, le de r 
til f�llessk ab, 
- g ive r de n k riseram tc cn m odp ol, som han dag og nat kan he nve ndc 
sig til, 
- giver en sam tale- og bcdcpartner, en tilh0 re r, han k an be laste , 
- g iver ham en rädg ive r, der ikke u dsteder  rece p ter, en le dsage r, der 
Sf2! rge r  samme n 111ed ham , 
- g iver el budsk ab, som je g se lv mä h0re , ove rveje og tage im od, el  
tilbud, 
- bcf r ie r  m ig fra mig se lv til m ig se lv lil e t  DU i b0 n, gudstje neste og 
m cnighe d. 
Kr isten tro k an kom pe nsere ag g ression og udv i rke acce p terin g . 
l de cftcrfo lgende biografian alyser v il jcg n0je re unders0 ge hvor dan 
kr istc n tr o og m en neske lig le dsagelsc udfolder sig i kriseramles liv shi
storier. 
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Tillreg 

Krisebearbejdelse som la?reproces 

ved Pearl S. Buck: Bamet, som aldrig blev voksent. 

Biogtafisk lrrmgrfes11 itst udie 

De hidtil fremslil lede faser af kr iscbcarbejclelsen bliver i det folgende 
anskueliggjort gcnnem en selvbiografi, skrevet af Pearl S. Buck, mor 
t i l  e t  ändssvagt barn. Hun,  nobelpristageren, genncrnlever sin kr ise 
som enhver andcn mor i t i lsvarende situation. Den mäde, hvorpä hun 
bearbejder sinc crfaringcr, er typisk for a l le 260 biografer. Hun beret
ter, at l<Ercp roccssen uden nogen ledsager varcdc ved i over 10 är. 
Pearl S. Buck er her repr�sentativ for flerLalleL af de kvinder, der for
ta?llcr om dcrcs krisebearbejdelse (ca. 2/3). Sam intellektuel anskue
liggM hun, at denne proces m indre er et problcm for forslanden, end 
for hjcrtet. Den er nemlig et sp0rgsmäl om vi lje og evne t i l  at t�n ke 
anderledes, til pä kontaktplanet at rendre indstilling og adfrerd. 

))Det er ikke let at lcEre, hvordan man skal brere denne uundgäel ige 
bekymring. I dag, da jeg har lrert opgaven, kan jeg se t i lbage og erken
cle trinene i udvikl ingen, men at klatre op ad dem var virkelig härdl. 
Hvert enkelt synles uoverstigeligt.« 
»Men for mig selv er det interessant og for mange andre kan det vcCrc 
af en smule vigt ighed, i det mindste som et eksempel, när jeg taler om, 
hvordan del er at leve med en bekymring, der ikke kan skaffes a f  vej
en. Og derfor vil jeg talc om det.« 
»Endnu engang: jeg taler som en, der ved det.« 

Säledes beskrivcr Pearl S. Buck med sin store forLazllekunst og en mors 
uendclige k�rlighcd tilvrerelsen for sit eneste barn, et barn, der a ldrig 
bliver voksent. Beskrivelsen kombineres med bckendelsen af, at hun 
sclv matte lrere naget svrert :» . . . .  at leve med en bekymring, der 
ikke kan skaffes af vejen .11 
Allerede i 1952 skelner forfa tterinden mellem to faser i sit 10 är lange 
sakaldte kereforl0b: den forste fase, i hvilkcn hun oplever sin egen l i l -
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intetg0relse, da hun mä lrere a t  forstä »den uundgäelige v iden, der var 
pälvungeL mig,« og den anden fase, hvor hun oplever »vendin
gcn . . .  ud fra sig selv,« under hvilken hun accepterer sin sk�bne som 
1>givet« og erkender, aL den er pälagt hende til udvikling: 

»Den forste fase i denne proces var forfrerdelig 0delreggende. Jeg sagde 
gerne: jeg har ikke glrede ved nagen Ling. Alle menneskel ige forbindel
ser, al t  var betydningsl0st . «  

Hendes a.l'lalyse af  vendingen hen imod accept viser i hvor h0j grad 
hun ved at give slip pä sit sorgarbejde fanc.lt incl t i l  sig selv. 

11Jeg ved ikke hvordan og hvorigennem skiftet kom. Pä cn eller anden 
mäde kom del ucl af mig selv . . .  (anden fase).  Pä den Lid lrerte jeg a l  
skelne mellem to slags mcnnesker i verden: de, der har lrert en bekym
ring at kende, som man ikke kan l0be fra, og dem som dette ikke blev 
vederfaret.« 
Det var overraskende og trist at erfare, hvor mange sädanne menne
sker, der fandtes. Det tr0stecle mig ikke, men deL Iod mig forslä, a L  
andre havde leert at leve med det, og al jeg al tsä ogsä kunne det .  Jeg 
anLager, at delte var begyndelsen til vendingen.« 

Pearl S. Buck begyndte altsä 11lrinene i siL lrereforl0b« med 
genne111grmgs-stndiel. Men unders0ger vi biograficrne n0jcre, mä v i  
fastslä, a t  i overenssternmelse med flcrtallet a f  de unders0gte ialt  260 
b iografier, brugtes mere end tre är i indgangs-stacl.iet til den erkendcl
sesproces at komme fra uvished til vished. Bestyrtet skriver hun: 

»Jeg tror, jeg var den sidste, der begreb, at der var noget ved hende, 
som ikke var i orden. Hun var tre är gammel, da jeg begyndte at undre 
mig.« 

Hun beskriver nu, hvordan denne opdagelse af sandheden blev strerkt 
hazmmct takket vrere hendes omgivclsers utilpassede opforsel og pä 
grund af manglende ledsagelse. Hun fremstil ler säledes overgangen fra 
mcl lcmfasen uvished (1,1) til usikkcrhed (1,2) som en rastl0s s0gen 
eftcr bekra2ftelse hos venner: 

))Jeg udspurgte vcnner om deres b!l1rn og fortalte dem om min nye 
frygt for min l i l le. Deres svar var tr0stende, kun Lr13stende .« 
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Trreffende karakteriserer Pearl S. Buck den typiske ophlJrsel efter de11 
irrelevante rege!, der gär ud pä »at lade som om a l t  var i erden.« Hun 
foler den skuffende tr0sts urimelige ord: 

»De sagde al lesammen de tomme, beroligcnde ord, som velmenende 
venner bruger. Jeg troede dem. Senere, da jeg kendte hele den tragiske 
sandhed, spurgte jeg dem, om de virkelig ikke havde naget kendskab 
ti l , hvad der var sket med mi t  barn. 
Jeg erfarede, at dette ganske vist havde vreret tilfreldet. De havde gaet
tet e l ler formodet det, de celdre havde endda vidst det, men de havde 
generet sig for at sige det til mig.« 

Og kun som folge af den vane, der prakt iseres af enhver omverden,  
nemlig a t  bagatel l isere dct svrere, blev Pearl S. Buck ford0mt t i l  a t  hol
des fast i fornregtelsens mellemfase indt i l  hendes barns 4. leveär: 

»Säledes var mit barn na:sten 4 är gammelt, da jeg selv opdagcdc, a t  
dets ändelige udvikling var gäet i stä . Jeg forblev genstridig og vantro 
indtil det sidste . «  
»Alligevel mä jeg have v.eret mere bange end jeg var klar over. J eg 
husker, at jeg en dag gik t i l  en forel.Esning om forskolebarnet, der blev 
holdt af en kvindelig, amerikansk J.ege, og hvad jeg h11H· te der, bragtc 
mig til erkendelse af, at der virkelig var et eller andet ved mit barn, 
som ikke var i orclen. 

F0rst nu begynder hun a t  konsul tere la:!ger, ga til foredrag og s lu t tc l ig 
hente en slab af l.eger hjem t i l  sig, a l tid med det samme tvetydige 
resul la l :  

»Der er naget, som ikke passer. Jeg ved ikke, hvad det er. De mä sp0r
ge en stab af !.Eger . . .  « 

Med denne vished (2) om, a t  der er naget i vejen, begynder Pearl S. 
Buck den pinefulde rejse gennem alle kontinenter, forhandlingsfasen 
(4), i lregeverdenens varehus af viden for at k0be sig et häb: 

»Sä begyndte den lange rejse, som forceldre til sl ige b0rn kender sä 
godt. Jeg har sencrc talt med mange, og det er a l t id det samme. Drevct 
af overbevisnlngen om, at der dog mä findes en eller anden, der kan 
hjrelpe, slreber vi vore b0rn rundt over hele jorden og s0ger den ene, 
der kan helbrede.« 
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Hun sk i ldrer rejsens ende, da den uundgäelige sanclhcd bliver äbenbar 
i et eneste J.,,jebl ik: 

»Rejsens ende kam i Rachester, M innesata . V i var t il sidst blevet senclt 
til Mayo-k lin ikken . . .  
Og sä kom det 0jebl ik, jcg mä vrere taknemmel ig for, sä lrenge jeg 
lever. Jeg mä vaere det menneskc takneml ig , der netap da jeg gik forb i , 
kom ud fra et tomt vcerelse. Han kom ncesten stjälent ud og v inkede t i l  
m ig, at jeg skulle f0lge med ham ind i dct tomme rum . Med n.Esten 
barsk stemme og 0j nene strengt rettet mod m ig begyndte han at tale 
pä s i l gebrokne engelsk. Sagde han, at barnet kan b l ive helbredt7 
»Hft1r nu hvad jeg siger Dem, « befalede han . 
»Jeg siger Dem, kcere frue, a t  Deres barn aldrig nogens inde vil blivc 
normalt .  De mä ikkc skuffe Dem selvl De v i l 0delregge Deres eget l iv 
og g0re Deres fam i l iemedlemmer t i l tiggere, hv is ikke Oe opgiver 
häbet og ser sandhedcn i 0jnenc. Det v i l aldr ig bl ive rask - h0rer De 
m ig7« 
»Jeg siger Dem sandheden - ti l Dcres cgel bedstel« 

Som et udtryk for hendes grcensel!l)sc fortv ivlelse over denne »brutale 
form idling af sandheden« - barnet var i mcllcmt iden 5 är gammelt og 
chanccrne for en gradv is opdagelse af, hvordan det forhaldt sig for
passc t takket vcEre omgive lserne - bl iver ogsä aggress ioncn (3) i for m  
a f  0nsket om barnels d0d forstäel ig : 

»D0den vi l le vcere mcgct lettere at udholde, for d0den er endegyld ig . 
Det, der var, er ikkc mere. Hvor ofte krempede der s ig ikke et skrig 
frem i m it hjerte om, at dct var bedre, m it barn d0de. I , som ikke ken
der naget sädant fra jer selv, kan dette indgyde rcedsel, men ikke dem, 
der har pr0vet naget ligncndc. Jeg v ille have budt m i t barns d0d vel
kommen, for sä vil le det for alt id v<Ere i sikkerhed.<( 

Hun supp lerer i al oprigt ighed : 

»For de andres skyld, som skal gä den sammc stenede vej, sä ma jcg 
sige, at m in indre afv isning varede är . . . . .  Farnuft ag pl igtf121 lelse 
kan ikke a l t id fä overhänd, när hjertet er S!!mderknust.« 

Depress ionsperioden (5) b lev af Pearl S . Buck betragtet som forste fase 
i hcndes » la!reforl0b«. Endv idere skal der henvises ti l ,  at hun selv 
beskriver de ta former for depress ion - den ant iciperende og den reci-
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perende - som sin egen erfaring. Den anticiperende depression som 
sorg over barnets usikre fremtid, idet dets sk�bne vil v<Ere at b live 
apgivet af andre, ag den reciperende depression som sargarbejde over 
det al lerede opgivede, strälende liv, over tilbagetoget i isolationen: 

» . . . .  stad jeg aver for to problemer, og det forekom mig, at ingen af 
dem var Li l at b�re. 
Det forste var sp0rgsmälet om hendes fremtid . . .  ag dertil kam dct 
andet, problemet om mit eget liv i elendighed. Al glans ved livet er 
forsvundet, al foro2ldrestolthed forbi. Man har en fornemmelse af, a t  
ens eget l iv er beskäret med barnets. Cenerat ionsstr0mmen er stilne t .« 

Den for Pearl S. Buck uforklarl ige »vending« hen imod accept (6) som 
begyndelse til mälstadiet, er al leredc blcvet fremstillet som en anden 
fase i hendes lcereforl0b. Hun beskriver selv hvor in tensivt og stadig 
nyL hun oplever faserne i spiralmodel len : 

»Mit forste skridt var at tage kendsgerningerne for givet . . . . men 
rent praktisk mätte det te skridt g0res mange gange. Bestandig päny 
gled jeg ned i sumpen . . .  thi fortvivlelsen var hievet til en 
sump . . .  Synet af naboens sunde, l i l le datter!<< 

Og analogt med accept (6) sigcr Pearl S. Buck ogsä: 

»forsl nu forstär jeg . .  !« 
»Jeg begyndte igen at  gl;;cde mig over, hvad livel endnu kunne byde 
mig . . .  1 ßJZ!ger var det forste. Sä kom blomster. 
AIL dette begyndte i en slags fomndring over, a t  disse ting vedblev at 
bestä som for og sä med den erkendelse, at det, der var sket, intet hav
de forandret undtagen mig selvl« 

A ktiviteten (7) »Jeg g0r det« fuldbyrder sig hos hende pä den ene s ide 
som s0gen efter en insti tul iansplads. t i l  fre111 tidig fors0rgelse af hendes 
dat ter, pä den anden .side som en in tensiv foredrags- og oplysnings
virksomhed for forreldre sä vel som gennem elablering og finansiering 
af forskningsprojekter. Hun skriver: 

»Dct, at jeg nu vldste hvad jeg havde at g0re og kunne trenke over, 
hvordan jeg skulle g0re det, helbredte ganske vist ikke min uafvisel ige 
sorg, men hjalp mig til at leve med den.« 
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Sluttclig oplever vi solidariteten (8) »Vi handler!« ikke mindst ved a t  
skrive sin selvbiografi, der udmcErkcr sig fremfor mange andre ved sin 
sandfcerdighed. Derved opbygger forfatterinden et forhold ti l  sine 
lcesere. 

»Det bl iver ikke let i et og alt a t  sige sandheden, men det ville vcere 
nyllel0st a t  forlcelle andet.« 

Säledcs solidariserer Pearl S. Buck sig med enhver krisera mt og begi
vcr sig pä vej med ham: fra rzmske om d0d over bekrceftelse til hancl
ling, i frelles, uoph0rlig leeren . Hun sl uttcr: 

»Man mä bcere lidelsen, mä vide al den lidelse, man helt tager pä sig, 
rummer sine egne gaver i sig. Lidclsen har nemlig sin egen alkym i .  
Den kan forvandles ti l  visdom, der ganske vist ikke bringer lykke, 
men glcede.« 

Säledcs oplcvcr Pearl S. Buck sin chance for at leere, krisen. Vi erken
der, at vi gensidig er henvist t i l  hinanden, hvis livet, og det betydcr 
mere end det at ovcrleve, skal lykkes. Interaktionsmodellen krisebear
bejdelse som en äbcn la:!reproces kan bidrage hertil. 

Resultaterne af alle biografi-analyserne (ial t  260) lader sig sammenfat
Le som f0lger: 

1. Biografer med forslcellige former for handicaps beslcriver samme 
for/0b af /C{!reprocessen i l<:risebearbejdelsen. 

Det betyder: krisebearbejdelsens l.:creproces forl0ber analogt vcd 
äncleligt, sansemcEssigt, legemligt og sjc.eleligt handicap. Tilsvarende 
bliver den m ulig at diagnostisere og forudsige, l igesom det - afhc.engig 
af  den pägc.eldcnde persons si tuation - bliver muligt direkte at gribe 
ind. 

2. !11den for l<:risebearbejdelsens /C{!reproces har aggressio11en som ren
selse en n0glef11nktion. 

Dct bctycler: mangler aggressionens spiralfase i lcereprocessen,  viser 
der sig tendenser til forkastelse og til social isolation. Omvendt hvis 
fasen bliver gen nemlidt, forstrerkcs tcndcnserne til accepl og social 
integration. folgelig er det n!<?dvendigt, at manglende aggression gen-
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nem interakt ion i kris en ud li;,s es for at mulig g 0re en lcereproces i r et
ning af s ocial integration. 

3. Religi0s tro som vcerdibesten11nelse lcan erstatte eilet' i<:ompensere 
aggression. 

Det bct yder: Tro kan som p assiv inds tilling f0r e til » a- pat isk l!'llsning« 
over for kr isen, cl ler ogsä kan den som kr it isk  reakt ion b live t il »sym
patis k s var« p ä  kr is cn. F.ell es for beg ge  er en tils var end e lrereproces i 
kr isebearbejd elsen m ed tend ens til s ocial int egrat ion. 

4. Ledsagelse under processen aftegner sig som e11 betingende falctor i 
lcrisebearbejdelsens lcereproces. 

Oet bet yder: ved m ang lende eller utils varend e l edsagelse i kr is en bli
ver bearbejdclscn af d en op g ivel eller s let ikkc päbeg yndt. Det te  L en
derer naturn 0d vend igL mod s ocial is olation. Om vcnd t kan man i kri
sebear bejdels ens lcereproces - ved passende l edsagels c - gribe fore byg
gend e  ind og derved fremme soc ial int egr ation. 
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3.  Ledsagelse og tro i livshistorierne 

3.1 Habel Luise30
: Krere Gud, afskaf trappernel 1978 

B<tmielammelse - fysisk hanciicappet 

Data: Luise Habe! blev 15 mäncder gl. syg af b!Zlrnelammelse (polio) ,  
Siden har hun vreret fysisk handicappet og henvist til k!Zlrestolen. Hun 
har oplevet Nationalsocialismens trussel bade som medJem af den 
»Evangeliske Ungdom« og gennem faclerens pol i t isk betingede 
arbejdsl0shed. Da han mistede sin stilling som snedker, blev moderen 
tvungel Li! at tjene penge ved at dyrke gri,msager i haven. Trods dette 
k0bte forcEldrene alle n0dvendige hjrelpemidler, s0rgede for gymnasi
eophold og erhvervseksamen og optog ti lmed to forreldrel0se b0rn i 
Familien. Moderens psykosociale overbelastning endte med selvmord. 

Baggrunden i den famil üere, socia le situation driver Luise Habe! til 
hendes li vssp0rgsmäl: 

>)Fyldt med vrede og bitterhed har jeg tcEnkt :  hvad kan Gud g1Zlre, när 
hans folk siger ncj til ham?« 
»Dette er blevet et sp0rgsmäl, der gär gennem hele mit liv. När man 
bestandig er afhrengig af andres hjc12lp, eksistentiel t afhamgig, kan det 
blive en stor anfregtelse. Jeg har tc12nkt meget over den afma:?gtige Gud, 
der ikke kan hjrelpe, selvom han gerne ville.<< 

Hun vender sin vrede, sin bitterhed og aggression mod den afmcegtige 
Gud, der äbenbart lntet kan stille op med sit »därlige jordperso.nale.« 

Det bliver hendes centrale tema. Hver gang hun bittert klagende sp0r
ger pa denne mäde, s.;etter hun de fromme pä anklageba:?nken og J.;erer 
Guds alvidende repr.;esentanter at frygte. 

»Hvis jeg nogensinde gav udtryk for disse kretterske tanker, var der 
helt sikkert altid nagle fromme, der päviste mig, at Gud ikke e r  
afmregtig. Jeg blev bange for hans repr.;esentanter, der vidste a l l  sä 
n!Zlje«. 
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Mcd henblik pä sig selv har Luise Habe! leert en helt anden Gud at  
kende - ikke den Gucl, de kristne, hans folk, havde skildrel. Hvad hun 
for sig selv har tcenkt virker mere og mere overbevisende pä hende. 
Det stär Ny Testamente ncermere end »almagtstalcn«. :  

»For mig var Han ikke den sejrrige Gud, hvem alt  er underlagt. Jeg sä 
den lidende Kristus, der led skibbrud her i verden, der afmcegtig matte 

lade sig korsfceste, og som skreg sin forladthed ud. Med ham fßlte jeg 
mig forbundcn.« 

Konsekvent driver aggressionen fr;,,rst og fremmest Luise Habe! til cn 
radikal afbrydelse af alle forbindelser t i l  kirke og til Gud: ingen bizm, 
ingen bibella!sning, ingen kirkegang: 

»Jeg beslut tede ikke at vente mere fra Gud, ikke al bede Harn om 
mere. Jeg var bange for, at jeg skulle blive 0delagt af mine forven tnin
ger, 0delagt gennem skuffelsen ovcr Gud, men mäske ogsä ved skuf
felsen over hans folk .  Det kunne jeg ikke risikere. Og säledes beslut lc
de jeg i n0gtern ovcrvcjelse at acccptcrc dettc härde Jiv, der oversteg 
mine kra:?fter, at fä det under fode e l ler l ide skibbrud ved det. Men sa 
vi l le dct va:?re et skibbrud i mig selv, mine evner og mul igheder, og del 
syntes mig lettcrc at brere end a t  vc:cre ud leveret ti l den ubekend Le 
Gucl.« 

Men med den rationelle afvisning korresponderer den emotionel l e  
s0gen. Luise Habels borende kritik driver som aggressioncns kende
tegn til et kritisk-sympatisk svar i accepten. 
Hvordan Luise Habe! oplever denne kamp, fortceller hun om i sin bog 
med den eksplosive t i tel : »Kcere Gud, afskaf trappernel« Tre erfaringer 
fra denne bog skal meddeles her: moderens selvmord, 0nsket om at 
blive sognemedhjcelper og brevvekslingen med en pra:?st. 
Moderens selvmord antyder, at hun ikke magtede at bearbejde sin kri
se under de mangfoldige belastninger. I modsa:?tning til datteren, Lui se 
Habe[, som var i stand t i l  at rette sin vrede og bitterhed udad og mod 
Gud, h!i,rer vi om moderen, at hun livet igenncm »aldrig talte om dct«, 
mcn stum bed al t ing i sig. Dag for dag ka?mpedc hun for at overleve, 
sparede desuden a l t  for den handicappede datter og blev släet i styk
ker af valutarcformen, der pä cm nat gjorde hendes sparepenge vcErdi
h11se. Nu var alt meningsl0st. Hun faldl i en lammende depression.  
Mere end nogcnsinde for var hun og familien udleveret t i l  den ne 
afmcegtige tilstand. 
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Vi har i indleclningen forklaret vor tese, at aggression som renselse har 
en n0glefunktion i krisebearbejdelsens l�reproces. Moderens mang
lende spiralfase ma tte säledes med stor sanclsynlighed f0rc til forka
stclse af krisen og dermcd til lrereprocessens stagnation i spiralfase 
depression. 
Det er tydeligt, hvor n0jagtigt delle passer pä moderen, og hvilke 
belastende folger det har for omverdenen. Den livet igennem tavse 
mor kunne heller ikke nu, da det nye uheld (valutareformen, menings
tabet) br0d incl over hende, tr;.ede incl i et aggressivt opr0r. Tvrertimod 
mä hun rette den sammentrrengte aggression mod sig selv alene: hun 
g0r sit forste selvmordsfors0g. Uheldet lader hendes bekymring for 
datteren vokse til del »umädel ige.« l centrum stär nu den mod datte
ren nrerec.le tanke »at d0 sammen med hende«, og Luise Habe! skildrer, 
hvordan hun »med hele sin vilje vregrede sig mod d0dens fascinalion.« 
Tilsidst udf0rer moderen sil forehavende - uden senere al kunne huske 
dcl. Hun pn2iver at slä den sovende datter med en 0kse. Dct päny mis
lykkede selvmordsfors0g lader definitivt moderens k�rlighed slä om 
til had. Forsinket, for sent brycler f0rst nu i sygdomstilstanden den l iv
ct igennem indesprerrede aggression ukontrolleret ud, i t imevis genta
ger modercn: 

»Jeg ville have haft alt, hvis du ikke havde vreret der.« Morgen og 
aften l�d <let: »Alt ville jeg have haft . . .  I «  
Jeg kunne ikke mcre holde ud at h0re pä det. Jcg lryglede, bad, skreg: 
)>Hold dog opl<< 

Datteren forstär og undskylder: 

»Jeg viclste, at hun intel havde haft ud af livet. Hun havde givet afkald 
pä mere end et menneske har krrefter til. Altid var hun ensom, mäske 
fordi hun havde et handicappet barn.« 

Men denne i dette stadium af psykisk sygdom altfor sent udl0ste agg
ression havde ikke mere udsigt til a t  blive bearbejdet med henblik pä 
accept. Tilmed var hun udcn nogen som helst menneskelig hj�lp eller 
sagkyndig ledsagelse. Et tredje selvmordsfors0g lykkes. Moderen 
drukner sig. !gen finder Luise Habels bitterhed udtryk: 

>)Hvis alle de mennesker, der nu i d0den taenkte pä mor, havde bes0gt 
hendc engang, medens hun levede eller indbudt hende til sig, havde 
livet mäske synles hende lettere at brere.« 
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Guds forkremperes svigten m0der hende igen: 

>>I dagenc for begravelsen kom pn:esten ikke i huset. Men han Iod os 
vide, at det endnu ikke stod klart, om moderen ville fä jordpäkastelse 
cller ikke.« 

Der bliver dog jordpäkastelsc takket vrere den omstrEndighed, at  der 
pä grund af sygdom ikke forelä noget llSelvmord i egentlig forstand«. 
Luise Habe! sp0rger sig selv, om det var ti lfreldigt, at pr.:esten t i l  s in 
l igprrediken valgtc hendes konfirmationsord: 

»Frygt ikkc, thi jeg har forl0st dig. Jeg har kaldt dig ved navn. Du er 
mini« 

Da opdager hun for f0rste gang fortsrettelsen af bibelordet: 

» . . .  skal du end gä gennem vand, vi l  jeg vrere hos digl« 

Guds ord rammer hende: 

»Jeg var sä f ortvivlet over, at mor matte d0 sä ensomt. At ingen var 
hos hende. Og nu var der en, der sagde: »Jeg var der!« Hun var ikke 
forladt. Hun er det heller ikke nu. Frygt ikkel Her var jeg pludscl ig 
taget incl i en virkelighed, der var strerkere end d0dcn .« 

Som moclsa.!tning hertil oplever hun begravelsesprcedikenen: 

»Pra2stens erd ved graven näede mig ikke. Jeg var som forstenet .  Jeg 
kunne heller ikke gra?de.« 

Luise Habel lader os opleve, hvor vagtsom hendes tro pä Gud var, 
modsat hendes 0delagte forbindelser til hans jordpersonale, kirken. 
Dette bliver hende bevidst gennem prrestens efterfolgende bes0g. Han 
kommer med folgende budskab: 

»Jeg har pä fornemmelsen, at De er kommet bort fra den rette vej . J eg 
har i lang tid ikke set Dem i kirken.« 

lndtr.:engende fors0ger Luise Habe! forst i samtale, derefter i et brev at 
skildre sin usredvanlige n0dssituation for ham, og at hun med sil 
arbejde og husholdningen, hun forer for sin far, som fysisk handicap-
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pet k0restolsbruger er totalt overbelastet, og hun drister sig endda t i l  
et forslag: 

»Jeg henviste til hans bibelkreds, som hver uge blev bes0gt af omkring 
SO kvinder, og jeg var sä naiv, at  hvis hver af dem en encste gang kom 
t i l  m ig i stedet for at gä til bibelkreds, ville jeg et helt är igenncm vrere 
fri for a t  bekymre mig om reng0ringshj�Jp. Men i stedet for fik jeg el 
brev fra prcesten, hvori han skrev, at han vil lc folde harnderne for mig, 
at  Gud ville sende mig nogen«. 

Igen bryder henclcs aggress ion mod kirkeinstitut ionen frem: 

»Gud har aldrig sendt nogen t i l  mig, og manclen har aldrig senere 
bes0gt mig. Jeg t�nktc dengang fuld af vrede og biltcrhed: hvad kan 
Gud g0rc, när hans Folk siger nej til haml« 
»Dettc er blevel et sp0rgsmäl, der gär gennem hele mit liv.« 

Luise Habe) bringcr en mrengde sädanne eksemplcr. Srerlig typiske er 
reaktionerne pä hendes 0nske om at blive sognemcdhjrelper. Som dat
ter af kristne fora:!ldre og mangcärigl medlem af den »Evangeliske 
Ungdom« tilbyder hun sig efter krigens afslutning hos ungdomspr�
sten, der - som hun skriver - velvilligt og fortr0stningsfuldt smilende 
fejer hcndes indvending »handicap« til side og siger farvel med et for
bindende l0fte om optagelse pä bibelskolens f0rste seminar. Til belys
ning af crhvervsskiftet fra kontor til menighed henviser hun til kl0ften 
mellem arbejdsmressig og sodal in tegration: 

»Selv när den erhvervsmcessige in tegration lykkes, lacler den sociale 
a l tid noget tilbage at 11rnske.« 
»Lidt efter lidt blev jeg ancrkendt blandt medarbejderne. Kollegerne 
la?rte at bed0mme mig, ikke efter mit handicap, men pä grundlag af 
m ine pr<Estat ioner. Jeg h0rte t i l .  Ganskc vist kun i arbejdstimerne. I 
min fritid var jeg alene. Men da jeg havde mange forskel l ige interesser, 
generede det mig ikke srerligt.« 

Og i et selvst:;cndigt kapitel »Medlemsskab af Evangelisk Ungdom« 
frcmhrever hun, hvordan hun i denne beva'.!gelse ui ndskrrenket folte 
sig hjemme: 

»Endnu i dag har jeg folelsen af, at jeg h0rte til der. Det var en selvfol-
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ge, at jeg hiev taget med overal t  selv om vinteren med is og sne, hvi l 
ket ikke altid var ufarligt.« 

Som ramt af lynet erfarer hun da i taget gennem en medrejsende, en 
kvindelig foredragsholder fra det evangel iske ungdomsarbejde, a t  
undervisningen p ä  bibelskolen var begyndt nogle mäneder for. En 
foresp0rgsel t i l  ungdomsprresten fojer endnu et led t i l  kreden af hendes 
erfaringer med en svigtende kirke. Man skriver til hende: Handicappet 
var a l ligevel for stort. Men samtidig mente han, at hvis det var Guds 
vilje, hun skulle opnä denne sti l l ing, vi l le han ogsä vrere i stand t i l  at 
äbne en d0r. Og igen brydcr hun ud i aggression. For hende forbl iver 
lro og kirke i modslrid mcc.l hinanden: 

»Jeg t.enkte fuld af vrede: Der lukker hans folk al le d121rc ti l ,  og sä kan 
Gud se, hvordan han fär dem äbnet. Jeg var al tfor nßgtern og mäske 
heller ikke t i lstra::kkelig t roende ti l  at regne med en regte chance. Jeg 
havde mine erfaringer med arbejdskammeraterne og v idste, aL kirkeli
ge mennesker heller ikke vil le reagere anderledes. De yderligere afslag 
pä mine anmoclni nger undrede mig derfor ikke. Hvorfor skulle det gä 
anderledes t i l  i kirkelige kredse end pä det 0vrige arbejdsmarked?« 

Erfaringerne lader sig forlamge efter behag. Bcstandig muncler de u d  i 
Luise Habels livssp0rgsmäl »Hvad kan Gud gf.?Jre, när hans folk siger 
nej t i l  Harn?« !gen og igcn kccmper hendes f ornuft med undsigelscn af 
dcnne afmregt ige Gud, og dog kan hendes hjerte ikke komme fri af 
ham. 

Brevveksl ingen mcd en prrest anskueliggf.?Jr pä forbilledlig mäde hvor
clan hendes aggressive kamp i konfliktcn mellem tro og ki rke dog forer 
til accept pa grund af et krit isk-sympatisk svar gennem den sja:?les0 rge
riske ledsagelse. Brevprc.esten adskiller sig fra alle de foranna!vnte ved, 
at han ikkc m121der hendes sp0rgsmäl med halve svar eller svar, der var 
lavede pa forhänd. Han oven21ser hende ikke med scertilbud, mcn Lager 
hende alvorligt i hendes n0d: 

»Jian havde ingen faerdigsyede svar. Han lod mine sp0rgsmal s l ä  og 
prf,?Jvedc ikke at presse mig incl i en tro, som jeg ikke kunne leve«. 

Af ham la?rer hun forskellen mellem sandheden og sandFcerdigheden, 
mellem den objektive prcediken om lreren og det subjektive budskab, 
der mä igennem prcedikantens person for som forkyndelse at nä os. 
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»Af ham l rerte jeg, at d er find es ud sagn, som man ikke mä b ru ge , 
ud sagn, d er er ob j ektivt ri g tige, mcn som - eng ang sagl - d og er som 
sten, d er er kas ted e. Han syntes at vrerc et menneske ud en gnind sret
ninger. En pr.est ud en princi pperl Harn matte jeg leere at kend e.« 

Hun vencl er senere d enne til l rerte erfaring mod d e  fal ske tr0stere, d er 
roser d e  mcnnesker » fra hvem man ald rig h0rer et kl agend e erd « .  

»En d ame skrev cngang til mig: »Hvor h0j t mä De i kke el ske Gud , 
sid cn Han forl angcr sä meget af Dem«. Deng ang skrcv jeg forb itret til 
b agc, at j eg meget ge rne vil l e  n0 j es med l id t  mindre k rerl igh ed og en 
smu l e  mere sundhed. I d ag ved jeg , d er find es ud sagn, som man ikkc 
mä b ru ge. Ud sagn, d er nok er teoretisk rigtige, men som har en 0d e
l reg g end c virkning i praksis. Hvord an sk al j eg l eve mcd en Gud ,  d er 
venter, at jeg opfylder min prrestation i lid el se, som og sä kun accepte
rer mig i en bcst eml rol l e, og som kun el skcr  mig, nä r jeg l ider? «  

Hun l ad er o s  medopl eve, hvor forsl aend e d enne prrest l ed sager hend e 
i en al vorl ig krisesitu ation: 

»Eng ang hold t jeg ferie d er, hvor han b oed e. Jeg mal te til en ortopa?
d isk und ers0g el se, og resul tatet var katastrofal t .  Egcnl l ig havd e j eg 
forlceng sl vid st sandhcdcn, men ud tal t päny g av d en mig d og store 
b ekymringcr. Efter konsul tationen hos ! regen b es0gtc je g prresten. 
Ud ad til virkcd e j eg rol ig .  J eg fortal te om resul tatet, som om d el var en 
el l er and en sygd om, det d rc j ed e  sig om. Men j eg trenkte: hvis nu prae
sten siger til mig, at jeg mä bS?Jje mig for Gud s vil je, slä r  j cg ham i 
ansig tet. « .  

For fo rste gang opl ever Lu ise Hab e! , at der er nog en, d er holder hen
d es agg ression ud , ikke bl okerer d en, men til l ader den uforb ehold enl 
og endnu mere: tager d en pä sig sel v og l ider med hend e. 

»Prresten sad d er og sagdc ikke et ord . Da tavshed en blev uudhold el ig , 
tog j eg afsked « .  

Tavshed en havd e g jort hend e L1 si kker. Hun sß g te et svar og det k om: 

»De har f0l t g anske rigtigt. Jeg var sä hja?lpehz, s, jeg vid ste simpel then 
ik ke, hvad jeg skul le  sige til Dem. Man mä som prrest og sä kL1nne ind
r0rnme, at ofte har man ikke noget svar. « 
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Analogt med Ingrid og Stephan Weber-Gasts erfaringer, der taler u d  
fra forkyndelsens dobbeltsidighed og giver plads for det dunkle, ople
ver Luise Habel hvordan hun bl iver hentet ud af m0rket: en af pr;ester
ne gär ti l hende i dunkelheden, han holder stand med hende, brerer 
den med hende. Hun fornemmer for f0rste gang: jeg holder ikke mere 
alene ud. Han gär ved siden af m ig, medlidcnde, sä dunkelheden m is
ter sin belastende ensomhed. Hun kan udholde den, acceptere, sige ja 1 

»Del var nyt for mig, a t  der var en krislen, som ikke havde nogel svar. 
At han for min skyld Iod alle de bibelsprog, der slod t i l  hans disposi t i
on, ligge. Han havde kunnet skaffe sig selv en god samvittighed, m e n  
han gjorde det ikke. For min skyld. Dct var en, der tog nogel pä sig for 
ikkc at belasle mig. Derved blev han mig trovrerdig«. 

Og da hun ma?rkcr, at jo mcre prcesten kender ti l del v irkelige l ivs 
anfaegtelser, desto mere intensivt regner han med Gud, formär hun 
igen bedre al sp0rge efter Gud : 

»Denne prrest har haft rnegcn tälmodighed med mig. Det er ham, jeg 
kan Lakke for, a t  jeg igen er bcgyndt at sp0rge efter Gud. Denne mand 
forb0d mig ikke at tvivle, heller ikke formanede han mig t i l  al tro. 
Han skrev engang: »Sä !a?nge De endnu kremper sädan med Gud er jeg 
ikke bekymret for Dem«. 

Luisc Habe! demonstrerer, hvordan hendes kristnc tro har t i l ladt og 
udhoklt aggress ionen. Hun havde en adressa t, Gud. Harn kunne hun 
sa:!tte sig op imod, ham kunne hun forlade, afvisc, men nctop derved 
tog hun ham og sig selv a lvorligt og blev - t i l  forskel fra sin mor  -
bevaret fra i apatisk resignation at fä afbrudt sin vanskeligc l.erepro
ces. Kristen tro satte hende i stand til aggress ion som forudsretning for 
accept. Hun kan aldrig virkelig slippe Gud . Som Laure! Lee og Ingrid 
Weber-Gast oplcvcr ogsä hun: Han slipper ikke migl [ndtil hun gen
nem ledsagelse af prresten, der deler dunkelheden med hcnde, bekrref
ter sit kri tisk-sympatiske svar som accept :  

»Men jeg h0rer t i l  n0jagtig der, hvor der talcs om Jesus. Om den Jesus, 
der har lidt l igesom jeg, der ikke var noget overmenneske, men k1.mne 
skrige: »Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?« Han befrier 
mig for min rolletvang, fra den tvang a ltid at skulle v.Ere tapper. Hos 
ham t0r jeg ogsä gra:?de, sp0rge, ank lage . . .  « .  
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Fremdei es reagerer hun som en seismog raf , med afsky m0 der hun de 
prcester, der hamrer l0s med skriftsteder og g l emmer, at bibelsprog jo 
ikke koster naget, men mulig vis hos l idende har fornreg telse af Gud til 
fo l ge, tab af til l id og nedstyrtning i ensomhed. 

»Jeg har en skrcek for de folk, ikke mindst prce ster, der har et  passende 
svar pa al t, og som ikke mrerker, hvilken ensomhed, ja fortvivl else de 
dermed kan styrte en andc n ned i. ß ibel ord, der blivc r sag t i utidc, 
hjc.e l per kun sjceldent til at klare en situation. Tvrertimod: ofte J ader de 
mig kun fo le m in el endighed endnu mcre skrerende. Jeg er derf or ogsä 
igen beg yndt at vce rge mig mod bill ige skrifl steder, som ikke koster de 
andre na get,<. 

Hun erkender sin l ivsopg ave sädan: 

»I  de sidsle är er j eg blc vet nogel i rel ning af en l osseplads for al mul ig 
jamme r, el sted hvor man kan og L0 r »l resse afo . 
Jcg bc strreber mig pä at tage imod enhver som han er. I grunden for
s0 ger jc g ikke at vce re andet el ler g!l) re andet end at formidle den fo lel 
se: her er en, der h0 rer pä, der tager mig alvorl ig t, som ikke st är over 
mig, men vc d siden af mig. 
V i  beh0 ver mennesker - kristne - hos hvc m man t0 r grrede og l e, bede 
el ler ankl age, enhver efler som han er til mode. 
Mennesker, der ikke ho l der af min roll e, men af mig selv. 
Sä ville l idelsen vc.e rc lel lere .it brere, Gucl til al erfare og l ivet mere 
menneskeligt. Ganskc vist bliver der en ubegribc lig rest tilbage, men 
den ville g0 re .e rlig hccl mulig og derfor vc:e re til at udholde«. 

3.2 Web er -Gast, ln grid:  Fordi du ikke er fl ygtet for min an gst. 
Et a2gte par genn emlc ver den ene p ar tn ers depres sion. 1978 

Depression - psykisk liandicappet. 

Data: Beg ge a?g tefreller, Ingrid og Stephan Weber-Gast31 fortrel ler 
dcpressionens sygehistori e. Segge  g0 r de det ba de i eg enskab af teol o
ger med udclann el se i pastoralpsykolog i og som syg ehusprrester ved en 
specialkl inik for neurol og i og psykologi. Sk0 nt de fra deres dag l ig e  
sjrel esorg bland t patienter og kurg rester er fortrolig e med lignende 
sygdomsbil l eder, rammcr den enes sjrel elige sygdom dem uf orbe redt. 
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Dct ender med, at de for en tid er tvunget til a t  overlade deres eneste, 
endnu ikke skolepligt ige datter i fremmed varetregt. 

Ingrid Weber-Gasts dagbog fra depressionsperioden er sä levende, 
Indtraengende og umiddelbar, at l�seren snarcre opfatter den som et 
brev, skrevet til ham, end som en objektiv beretning. Mere og mere 
sp0rger man sig selv, hvem bogens titel: »Fordi du ikke er flygtet for 
min angst« egentlig gaelder. 
Overfladisk set blader man udelukkende i en sygehistorie, der kun 
blev nedskrevet for efter lc:egens räd at bidrage ti l  helbredeJsesproces
sen, men faktisk konfronteres man med begge forfatteres central e  
sp121rgsmäl :  »hvilken rolle spiller kristen tro i depressionen7« og >>hvor
dan oms�Lter vi erfaringerne fra depressionen i forkyndelsen7« 
Franz-Josef Trost skrev som anmelder i »Deu tsche Al lgemeines Sonn
tagsblatt« :3z 

»Forbavsende nok har denne tro ikke spillet nogen rolle i de allersva':!
reste stunden<. 

Deraf sJutter han: 

»Denne bemaerkning fär os til at  ta?nke efter. Den byder os at vcere 
forsigtige med religi0s ti l tale over for sja?leligl syge<c 

Han giver del hele overskrif ten: 

»La:?rte at vaere alene«. 

Hvordan stemmer det med, at Rolf Zerfass pä bogomslaget bema'!rker: 

»Dette vidnesbyrd om et ungl .egtepars l idelse er samticlig et  bev.egen
de vidnesbyrd 0111 deres tro.« ? 

Selv ser parret sig truet fra tre sider: som sjaeleligt syge terapeutkolleg
er, som troende kristne og som forkyndende teologer. De oplever säle
des sygdomrnens udbrud som den rift i skabervrerket, der nu gär midt 
igennem deres fa,dlesskab. 
N0gternt indleder Ingrid Weber-Gast sit tredje kapitel: »Troens rolle i 
depressionen« med et negativt sp0rgsmäl: 

»Allerforst: i de sva?reste stunder har troen overhov.edet ikke mere 
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spillet nogen ro lle. Min forst and og vilj e ville vel g er ne stadig beknefte 
den, men for mi t h j er te var den uop näelig. Den var ikk e  nogen trli) st, 
intet svar pä fortvivlede, p inagti g e  sp0rg smäl, ingen h jre lp, nä r je g 
ikk e  vidste, h vordan jeg skulle komme videre. Ja, tvcEr timod: dc t var 
ikk e  troen, der bar mig, men mig, der tilmed ma tte ba:?re troe n«. 

Kapitlet e nder med h endes ank lage mod G ud: 

»E ndnu i dag ser min b0 n of te sä dan ud. I det h ele taget er det med 
b0 nnen som m ed troen i almindeligh ed: den h ar mistet sin glans. Jeg 
pr0 ver at g0re det, f remfor alt m ed trof asth ed og tälm odighed, men 
stadig rnä jeg overvinde en vis indre di stance. Mäske k an j eg simpel
th en ik ke sä hurtigt tilg ive Gu d, fordi H an - trods alle s ine l0 fter -
engang I od mig i s tikk en«. 

H endes k amp b liver tydelig at mcerke: »J eg pr(2l ver det .. . men ... « .  
For samtaleanalytikeren spr inger allerede i dette » men« underbe vids t 
det agg ressive frem. 
H un g iver os selv fork lar ingen: 
>>Jeg k an . . . ikke .. , tilgive . . .  Gud, at . . . H an har . . .  lad t  
m ig . .. i stikkcn«. 

Lad o s  folge disse spor af ag gressionen incl i det sje ttc k apitel »Prredi
kener pä g rundlag af de pressio nsc rf aring er<<. U nde r temaet »G ud, g iv  
mi g mod til at forandre, h vad jeg er i st and til at f orandre,« h ar hun i 
en p raediken til Ny tärsaf tensdag bear bejdet sit problem. Hun fortreller 
fra de ch assidiske h i stot ier om R abbi S usj a, der k or t  for sin d0 d sagde: 

»I den kommende verd en vil man ik ke  sp0rge mig: H vorfor h ar du 
i k ke  v.erel Moses? Man vil lang t snarere sp0 rge: H vorf or h ar du ik ke 
vreret Susja? « 

Til dette bearbej der h un sin h elt spec ielle erf aring fra depr essionen, sä 
det bliver t il el budsk ab: 

»Jeg tror bestern t, at Gud for enh ver h ar sat et gansk e p ersonlig t mä l ,  
som sk al opfy ldes: et ma l for den ubeg avede, et mal  for den reng stel i
g e, et mäl for den bedr12> vede, et mäl for den syge .. . Man vil sp12> rge 
mig , h vorfor je g ik k e  h ar fäet n oget ud af de omstrendi gh eder under 
h vilke mit liv nu engang er forl0 bet. Man vil ik ke sp0 rge  mig: H vorfor 
var du sä ofte ked at det? Men: H vad h ar du fäet ud af din bedr11we lse7 
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Har du med din sorg fäet en folelse af, hvor sv�rt ogsä andres l iv kan 
vrere, hvor knugende, og har det gjort dig en smule mere tälmodig, 
lidt mere fintfolende, lidt mere tilbageholdende i din dom? Man v i l  
ikke sp0rge m ig: Hvorfor har du sä ofte vc:eret syg? Men : Hvad har du 
fäet ud af din sygdom? Hvordan har  du udnyttet det fristed, din syg
dom gav dig? Du er ikke forpl igtet til at arbcjde og s0rge for dit l i vs 
underhold. Du har haft megen fritid. Hvad har du brugt den t i l? Til 
nyltel0s jamren pä melodien: »Var det dog bare«! Og »kunne 
ikke . .  I« eller til i al bcskedenhed päny engang at g0rc andre glade -
om sä bare gennem den tid, du havde til at lytte? Jeg vi l  gerne gen lage 
dct endnu engang: Jeg tror fast pä, at ethvert menneske kan nä fulden
delsel« 

Det er ikke bare temaet, der griber os. Det er meget mere pn:edikanten 
selv. Hun har fatlet, hvad det er, hun taler ud af, fordi hun selv er g re
bet af det.l3 Om denne grebethed fortrellcr hun i det femle kapite l :  
»Tekster, der er  rige pä hjrelp.«: 

»Det kan lyde ulogisk, men det var a l ligevel sädan: sk0nt Gud forblev 
uopnäcl ig, var der nogle ord fra salmernes bog, som jeg sagde igen og 
igen, mäske har jeg ogsä bedt dem, holdt fast ved dem for ikke at vrere 
helt udcn st12>tte. Fremfor a l t :  »Herre, du var vor t i lflugk 
Med sc.erlig inderlighed har jeg alt id lrest Stl!tningen: »Herre, lrer m ig  a l  
tcl'!Jle mine dage, sä jeg kan blive viisl« »Blive viis« - det forekom m ig 
at vrere skridtet til den egcntl ige helbredelse. ßlive vi is, det belydcr 
igen at vinde overbl ik, ikke at blive teeret op af m0rk forvirring, a t  nä  
over t i l  den anden bred, ut ilgamgelig for sygdommens kval .  Men ogsä 
at have leert at leve med sin egcn forlid, hvor smertelig den end a l  t id 
mä have v�ret, a t  have forvekslet det sk0nne, men bedrageriske skrer 
med virkeligheden. At blive viis bet12>d for mig at have sct ncd i s i  n 
egen afgrund uden at fortvivle. Jcg vil ikke spekulere pä, hvor langl  
jeg er  näet i mellemtiden, men jcg aner dunkelt, at vejen faktisk er  
gäet i den retning. Mere og mere klart mrerker jeg, a t  jeg med rette har 
sßgL helbredelsen ad den vej, og at jo tydel igere jeg holder fast ved 
den, desto lettere gär jeg frem«. 

Hun forklarer hvorfor Klagesalmerne fik denne betydning for hende : 

»Netop disse syntes mig srerlig tydeligt at genspejle hvad der foregik i 
mig, og jeg trl:!nkte mange gange, at man burde bruge dem oftere i 
gudstjenesten«. 
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Kapitlet »Pra>dikener med baggrund i depressionserfaringer« slutter 
med udlregningen af Luk. 9,18-25: »Hver dag at tage sit kors op«. Hen
des budskab lyder: 
»Jeg tror, at man hverken resignerer eller raser, at man snarere ser vir
keligheden i 0jnenc og siger: Ja, sädan er det blevet, sä mä jeg accepte
re det, hvad kan jeg fä ud af clet? . . .  At ba>re korset betyder at accep
tere virkeligheden, idet man ikke i t i lgift gennem il lusioner g0r sig selv 
forrykt, men anstrenger al fantasi . . . .  Ikke sige: »alt eller intet«, men 
ogsä bestra!be sig for »en smule<<. Da begynder forst den egentlige 
efterf0lgelse, nemlig der, hvor man trods sin egen sorg dog har et godt 
ord, et opmuntrende smil, en hj�lpende händ til overs for andre. 
Alt dette leerer man ikke pä fä dage. Det er en opgave, som ikke v i l  
va>re l0st for ved enden, og som man skal arbejde pä, sä lrenge man 
lever. Det er  en opgave, som man hver clag päny mä tage fat pä lige
som den daglige b0n. Ja, faktisk kunne den stä ved sielen af denne. 
Omtrent som när mangen en af os siger: »Min bedstc b0n, Herre 
Jesus, er mi t  kors, som jeg hver dag päny mä tage pä migl Amen.« 

Hun ti lfojer en kort berelning om, »at kunne vise sin smerte«. Hendes 
budskab lydcr: 

»Der ville vel vcere mul ighed for, at vi i vor midte skaffede tid og plads 
for den, der gerne vi l le vise sin lidelsc, ja matte vise den for at kunne 
magte den. Vi mennesker drukner i vore ugrredte, skjulle tärer«. 

Ingrid Weber-Gast sammenligner erfaringerne fra sin krisebearbejdel
se me<l cn regnbue, Guds bro ti l menneskenc. Hun speender sin bro t i l  
Gud fra de f11Jrste troserfaringcr over sin anklagende aggression mod 
ham: »Jeg kan endnu ikke t i lgivc dig, at du har ladt mig i stikkenl« t i l  
sin bekendclse: »Min bcdste, dagl ige b0n, Herre, er mit kors, som jeg 
tager pä mig hver dag pänyl«, og netop derved fär hun mod til »a t  
kunne vise sin smerte«. Mere indtramgende kan hun ikke fremstille sin 
tros centrale rolle i deprcssionen eller bevise vor tese: kristen tro kan 
kompensere aggression! Ingrid Weber-Gast beh0ver ikke at rette sin 
aggression pä mä og fä imod partner, omverden, skcebne eller sig selv. 
Kraften i hendes kristne tro befrier hende til at turde lresse sine aggrcs
sioner af direkte pä Gud. Derfor kroover hun ham til regnskab for, a t  
Han imod alle sine l0fter har ladt hende i stikken. Og hun, der er fan
get i angst og depression, g0r det uden frygt, forbavsende modigt: 
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»Pä e je ndomme lig mäde har je g ikke mätte t  udh olde noge n synde
ang st. De n ble v je g i det mi ndste forskänel forl 
När je g f0lte mig lang t bortc fra Gud, har je g li dt ve d de t, men j eg 
ta'? nkte aldr ig , at de nne fjernhed var synd, heller ikke mit hacl og mi n 
fortvivle lse. 
De t fore kom mig , at je g var et  lastdyr, som Gu d havdc ove rlresset. 
Matte h an da i dc t mindste ikke brere f0l gerne , när je g br0d samme n?« 

Hun kan va'?re uden  frygt, fordi hun - vilje l0st - aldri g har ku nne t  slip
pe sin tro: 

»Dct var ikke troe n, de r bar mig , me n mig , de r tilrne d mätte bcEre tro
cn. Een hjrelp var der dog: i sja!ldne , me n da virke lig tr0s te ri ge slund er 
har de t be ty det megel for mig, at andre bad for de syge , bad for mig«. 
»Se lv har je g bortset  fra de n vre rste depre ssionsperiode hele tiden prre
diket. Det kunne je g ,  og af de t ekko, je g fik , kunne je g slutte , at j eg 
havde näe t  me nne skcrs hjerte r«. 

I sin prrediken tale r hun  om de n e rfar ing ikke at kunne slippe Gu d: 

»O f te tam ke r  jcg enc.l da ,  at de r e ngang for enhve r kommc r de t 0je blik i 
live t ,  hvor al bcge jstring og sikkerhed falder samme n, hvor vi blive r ti l 
me nne ske r, der ikke kan slippe Gud, f ordi vi engang har h0rt om ham 
og nu ikkc mere kan g lemme h am. V i  mä u dholde pladse n  pä Gud s 
d0rtcErske l, indtil han kommer«. 

Sälc de s ge nnemleve r I ngrid We ber-Gast - og la! sercn slu tte r  sig til h e n
dc s erke nde lse ud fra forkynde lsen  i prredike nerne - hvordan kristen 
tro kan l ade acce pte n voksc ucl af ag gre ssio ne n som rense lse , her  som 
et säkaldt kritisk- sympatisk svar. Herlil tager og sä regtemande n og 
te rapeu tkol le gaen  Stephan Weber-Gast stilling. Han gene rcr  sig ikkc 
for äbe nt at tale om friste lse n  til se lvmord, og lige som s in hustn1 s til
le r han sig se lv det udfo rdre nde sp0rg srn äl om kristen trocns rolle i 
depre ssionen: 

»Pä en  vis mäde var jc g u dle ve re t til min koncs de pre ssion. De ngang 
fortrce ng te vi inge n tanker, he ller ikke tanken  om, hvad der e ndnu 
hindre de he nde i at bcgä selvmord. 
Jeg gennemleve de time r, da je g se lv blev  ove rmande t af den fo l else: 
de t er en skam, at vi ikke be gge i fa? lle sskab kan flyg te pä de n mäde,  
t0r flygtel« 
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»At indr0mme dette udfo rdrer mig til at trenke pä , hvad min tro i den
ne tid har betydet. Umiddelbart bragte den mig ikke no ge n leltelse. J eg 
sä , hvo rdan del menneskc ved min sidc , som jeg elskede over alt, blev 
frygteli g pint. Mi ne br,m ner blev meget emo tio nel le, j o  lrengere desto 
heftigere bä re t af en underto ne af anklage, bebrejdelse, krav om, at 
Gud ma tte retfa:? rdigg0re si g. Jeg ved ikke, om det var tilfa:i ldigt, a t 
min ko ne nogle gange havde det bedre om mo rgcnen, nä r jeg aftenen 
fo r havde bedt sce rlig fo rbitret«. 

Han scr kun sin tros »i ndirekte« hjc.elp deri , at han turde k.empe og gä 
i rette med Gud, der Jo d si g anklage udc n at true med hazvn: 

»Sä le des har troen do g pä en eller ander n mä de hj ulpet mig. Nemli g 
den tro, som jeg har fa lles med mange i den urgamle j 0disk- kristne 
traditio n, at vo r Gud er en Gud, med hvem vi t0r k.empe, der lader si g 
anklage uden at true mecl h.e vn, en Gud, der er st0rre end vo rt hje rte. 
At gä i rette med Harn kan vel endnu ho lde l ivsä nder vä gne, der hvo r 
en slr,, v hengivelse ti l ska:: bnen i kke havde kunnel Frembri nge anclet 
end stum resignation«. 

Sä ledes bekra:: f  ter vo r tese sig o gsä pä Stephan Weber-Gast som den, 
der indi rekte er ramt af krisen: kristen tro kan befri til aggression, ti l
lade og udtale den o g  bearbejde den ti l accept. Ogsä han vrel ger derfor 
det kritisk-sympatiske svar. 
I ngen af parterne s0ger forklaring pä li delsen, men sp0rger ganske vist 
om deres tro og erkender ti l slut fo r deres eget vedkommende: lidelse 
udvi der li vsintensiteten, og fordi revnen i skaberva:: rket gär gennem 
mig, kan fo rkyndelsen vrere do bbeltsi dig. Derfor mä vi g121 re opmrerk
som pä, at fo rkyndelscn o gsä mä regne med ti l h0rernes tungsind og 
rummc fi ere o rd, der nä r incl i sygdommens m1Z1 rke. 

- Enhver pr.est skal ved siden af sin rolle som officielt ansa t hj relper 
o gsä som ven ud af umidde lbar n.e rhed opleve dette svrere liv. 
- Der skal i gudstjenesten bruges flere klagesalme r, fo r at disse kan 
bli ve kendt og i alvorligere tilfrelde stä ti l rä di ghed fo r dem, der har 
bru g fo r dem som en hj�lp. 
- I h0j erc grad hente tvivle ren fra randeksistensen incl i menighedens 
centrum. 
- I nd0ve mere frimodighed i omgangen med Gud . . .  tale og  skrive 
til Gud . . . at lade al tr0st, som kun er delvis sand bag os, ikke at 
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g0 re e n  rn ve rkule af sit h j er te og tale om en » uudgru nde lig be slu t 
n ing « ,  hvor der ikke e r  andet e nd smerte og tomhed. 

Det er ikke nogen modsige lse ,  när Ingrid Weber-Gas t  indr121mmer: 
»Gud kan ikke lawgere Va!re ledsager pä veje n f or den tungsindig e« ,  
og »men ne ske lig na?rhe d  er det ene ste , der en dnu kan nä h am1< , th i 
med henb li k  pä hen des m0 de me d Jesu e fterfolgere vin der menneske
lig merhed for hende karakter af et tegn. Svarende h ertil prrediker hLl n 
om denne Guds nrerhed midt i m0r ket, for di o g sä br0 drene (s0 str ene)  
h ar vist h ende Gud. For In gr id Web er-Gast b liver menn eskelig nrerhed 
nemlig et te g n  pä m121 de me d Gud, fordi disse mennes ker for hen de 
pe rson if icerer Je su e fter fo lge lse: 

>1D en , der ellers b live r  syg, kan pr0ve at tage sin tro med incl i sygdom
men som e n  ledsager pä ve je n, men denne folgesvend er fra st arten 
b erfl) ve t  den tung sin dig e« .  
For di h eller ikke Gud mere er e n  le dsager, b urde man i grunden aldrig 
lade den t un gsindige vrere alene et fll jeb lik , da menne skelig merhed ve l 
er det eneste, der endnu kan nä ham. O g  det e r  netop den, der er sä 
svrer at skaffe . 
»Del er  min faste tr o, a t  et menne ske , de r s121 ger sin p lads ve d siden af 
en, der ikke kan komme videre, og som tä lmodig t og ude n at lade s ig 
for styrre pr0 ver at b rer e  me d, og sä se lvom han ofte har lyst til at f lyg
te, virkel ig op lever noge t on1 hvad Jesu ef ter folge lse vil s ige. 
Men den, som det b le v  pä lag t  at leve i m0 rke ,  vil og sä der f in de Her
ren, nä r bn21 drene fremsti ller h am«. 

Vi mä n u  g enop tage det sp�rg smäl , vi stillede i b egyndel sen om, h vern 
b ogens titel gre lder: ,,fordi du ildce er flygtet for min angst«. G!i,r vi 
b rug af vor tese: kristen tro kan kompe nsere agg re ssion som renselse i 
kriseb earb ejdelsens la:rep rocc s og foi rc t il accep t ering ,  g ives der t r e  
mulige t ydn in ger: 

Fordi du, livsle dsager, ikke er flyg tet for min ang st: 
Du gav mig n.:erhed  og accep terede mig! 
Fordi du, menighed, ikke er flyg tet fr a mit tung sind: 
D u  h ar bedt for mig og vist mig H arn! 
Fordi du, Gud, ikke er f lyg tet for min klag e: 
Du h ar ladet mig ka?mpe med dig , og dog har du aldrig svig tet migl 

»Den, der vil folge eftcr. Jesus, mä vide , hvordan han ska l b �re sit l iv s  
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byrd e, fo r at han k an efterfol ge, thi d en egentl ig e ef terfos lge lse beg yn
d er fo rst d a. 
Omtrent som nä r en af o s  si ger: ,,Min bedste d agl ig e  b0n, Herre, er 
mit ko r s, som jeg hver d ag igen o g  ig en mä tage pä mi g. Amen!« 

3 .3 Lusseyran, Jacques: Det genfundne lys. (1963) 
Amerikansk o riginalt itel: And t here was l ig ht. 

Samme forf . :  Livet begynder idag. 1976. 
Fransk o riginaltitel: Le mond e commence a ujourd' hui. 

Blindlied - sansehandicappet. 

Da ta : Jacq ues Luss eyrans sans ehand icap er erhvervet blindhed.34 Som 
ba rn - sr1rn a f  et fysi kercegtepa r - kom han ved et eks periment ud fo r en 
u l ykke i 7 ä rs a lderen, hvis fol ger med fort e fuldst rend i g t  tab af syns
evnen. 
Jacq ues' fo rreld re, d er blev regnet som ti lh0rend e  det sä kald te »peti te 
bo urgeo isi e« i Par is, t ilkremper den bl ind e s0n en plad s i d en no rmal e 
skol e o g  sk aff er ham fo rudsre tnin gerne fo r han s sen ere l i v  som uni ver
si tetspro fesso r, fami li efad er o g  fo rfatter i Amerika  o g  Paris. 

Jacq ues Lusseyr ans sel vbio grafi er et dokument om tro. Hvis tro 
begynd e r  med at sige ja til dette li v, til d enne afg rcens ed e el end ighed ,  
at arbejde pä den o g  ho ld e d en ä ben fo r d en loved e fremtid , sä legem
l i g g0r Jacq ues Lusseyran d enne uend elige bekraz ftelse af livet, sä l ever 
han i endestad i et af la: repro cessen i krisebear bejd elsen, neml i g  accep
ten: »F 0rst nu fo rst är jeg . .  !« 
Al lerede  titlerne pä hans to s elvbio g ra fier bevidner hans betingels esl 0-
se bek r.ieftels e  af et l iv med blind hed. 

»Det g enfundne l ys« - f0rs te  s elvbiogra fi (A.I ) 
»Li vet begynder i da g.« - and en sel vbio g ra fi (A.11 )  

Säl edes hedder d et i epi)o gen t il d en fo rs te: 

»H er bryd er min beretning af . . .. Dens st/6 rste 0nske var at vise - og 
mä tte det dog i no gen mäd e v.l!r e  lykked es - hvad d isse ä r  tak ket vmre 
Guds näd e ind eholdt af l iv, lys og g lazde. Gla!den kommer i k ke ud e-
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fra. Den e r  i os, hvad d er end sker. Lyset kommer ikke ud efra. D et e r  i 
os, selvom vi in g en ,:z, jne ha r.« 

Den anden selvbiografi lader ham ti l slut bek end e: 

»D et lndre liv betyd er al  vrere overbevist om, a t  »syn« be stä r  i 
» bet ra g ten<(, » vid en« i at >)forsL ä« og » besidde« i »a t give sig hen« . 
Hele livet er g ivet os, for vi Jever de t. Men d er beh0ves et helt liv -
mäske endda mere - ti l a t  bl ive bevid st om d enn e gave. Hele livet er 
g ive t  os i hve rt sekund. L ivet be gynd er i dagl 

Ana lysen af Lusseyrans selvbiografi a nskueli g g0r  et ek semp el pä , 
hvad a ccep ten virkelig be tyd er. H ertil p rresenteres fern resulta ter af 
min gennemgan g ,  d er bek rref ter den mod el, vi ud trenk te  for gennem 
en k risebearbejdelse at lrere f lg.: 
1 .  San sehand ica p p et f0rer ikk e  til en handica p p et tilvre relse , fordi 
hans p sykisk- socia le situat ion er ek st rem gun st ig. Takket v<Ere de ham 
givne cha ncer overvinder han blind heden i socia l in tegra tion. 

2. Accep terin g en af hancl icap p et sker ikke ud en forud s�tnin ger, m e n  
byg ger a ltid p ä  en erfa ret accept: 
- f or ba rn et Jacques f remmeda ccep terin g en af f ora:!ld rene, hvori hans 
selva ccep ter ing er ind op ta g et. 
- f or Lusseyrans forreld re fr emmeda ccepteringen gennem Gud , hvori 
deres e g en accep ter ing af a t  ha ve et blind t ba rn er indesl ut t et. 
- for d en vok sne Lusseyran f remmeda ccep teringen ved a t  vrere godta
get a f  Gud , hvilk et a ldr ig fä r ham til a t  tvivle om sin egen selva ccepte
ring. 
3 .  Den kris tne  Lusseyran op lever ikke  a ccep terin gen som stum heng i
ve lse, en b0 jen sig und er ska:? bnen som »na iv-a pa ti sk<< l0snin g. Han 
udfold er accepterin gen i e get , ak t ivt t ilta g f .ek s. ved at for ta! lle om sin 
blindhed. Man sige r om ham: 

)>Menn eske t, der ikk e  er blindet !« - »De t  genfundne lys.<( 
Ved befrielsen f ra d 0d en i k oncen t rat ion sle jren Buche nwa ld : 
»Menne sket , der ikk e  d 0d el«  - »L ivet be gynder i da g.« 

4. Det er  forna!g telse af blind hed en ,  d er gfZ> r Lusseyra n blind. I situa t i
oner, hvor han er » uden f or si g sel v« lider han under d et i form af 
angst, vrede, bi t terhed, m0rke, mangel p ä  propor tion er, d esorien te
r ing, dep res si on . I tota l man g e! p ä  kon tak ter op lever han d et som ta b 
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af till id, som et tilbag efald t il g ennemg ang sst adiel i k risebearbejdel
sens l.e rep roces: 

»Hvad t abet af 111 j nene ik ke  formäede, udvirkede angsten: den g jorde 
mig blind. « 

5 .  Lusseyrans kristne t ro  komp enserer ag g ressionen og forer t il accep 
t er ingens realitel. 
Disse grundlcegg ende overvejelser om accep leringens realitet skal nu 
na?r mere fork lares: 
J acqu es bctegncr siluat ioncn i h jemmet for og eft er h andicap p et s  ind
t rceclen som usredvanlig gu nsti g: 

»När j eg tce nker p ä  min barndom, m<.C rker jeg endnu i dag en varm 
f121 lel sc over mig , bag mig og om mig , denne vidunder lige fo lelse, end
nu ikk c  at skull e  leve fo r egen regning , men med liv og sja?I h elt at 
st121 tte sig t il andre, som t ager byrden fra en ... 
Mine for.e ldre bar mig p a  h render, og det er vel g runden til, at jeg i 
h ele min barndom aldrig k om ned p ä  j orden. 
J eg l0 b gennem farer og forsk rrekkelser ligesom lys, der trae nger gen
nem et sp ejl. Min barndoms l ykke  er dennc magiske rust ning, der 
när den f0 rsl engang er lagt orn en - yder bc sk yttelse fo r h ele livet.« 

Tro og Gu d er for h am ikk e  et selvst �nd ig t tema: de u dg0r h ele hans 
liv. Gu d er selvfizs lg elig for h am. Gu d bl iver indbegrebet af h ans betin
g elsesl0 st accep teredc og levede vir k cligh ed: 

»Mine fora? ldrc - det var Himlen. Sä t ydelig t sagde j eg mig i kke  dette, 
og h eller ik k e  de sagde mig det , men det var kl art . Jeg vidste (og jeg er 
sik ker pä , at det oven i k0bet var t idlig t ) , at i dem var der et andet 
v.:.e sen, der accept erede mig, t al t e t il mig. Det t e  andet k aldte jeg ikke 
Gud - om Harn t alte mine forrel dre f0 r st sener e. J eg gav Harn overho 
vedet ikk e  nogel navn. Han var der, og det var mer e vig t ig t. 
Ja, der var nogen, som stod bag mine fora?ldre, og far og mor h avde 
kun fäet det hverv at g ive denne gave fra forste h änd videre t il mig . 
Dette var begyndelsen til min t ro og fork larcr cfter min opfat telse , 
h vorfor j eg al dr ig h ar kendt nogen metafysisk tvivl. Mäske kan denne 
beken delsc synes overraskcnde, mcn j eg anser den fo r vig t ig ,  fordi sä 
mange ting l ader sig forkl are ud fra den.« 
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Vidunderligt beskriver forfa tteren sin tro i bil ledet af »et stafetl0b fra 
tillid t i l  til l id .« :  

»Af denne tro udsprang ogsä min dristighed. Jeg l0b hele tiden . Hele 
min barndom var et eneste ]0,b. Jeg l0b ikke omkring for at nä noget 
(det er de voksnes forestilling og ikke barnets), men for at gä alle syn
l ige og endnu ikke synlige ting i mr21de. Som i et stafetlr.i1b bevcegede jeg 
mig fremad fra ti l lid t i l  t i l l id .« 

Den f0rste trnssel gennem ulykke när Lusseyran i en a lder af syv är, da  
han ved e t  uheld under eksperimenteren bliver blind (menneskelig for
ärsaget lidelse). Hverken hans forreldre eller han selv opfatter de t te 
som en 0del�ggelse, hans forceldre bandlyser fuldstrendig den 
psykisk-sociale trussel, idet de lader ham forblive »normal« l igesom 
broderen. Barnet Jacques accepterer det fysisk truende, idet han accep
terer sig selv som blind. Det er betegnende, a t  som voksen ser den 
kristne dette stykke barndom under overskriften »lysets äbenbaring .« :  

»Na!ste morgen opererede man mig med held (?)  Jeg var defini t iv t  b le
vet blind. Hver dag takker jeg Himlen, fordi den Iod mig miste synet 
allerede som barn i en alder af knap otte är. Det kan lyde udfordrende, 
derfor vil jeg forklare det nrermere. 
En l i t le mand pä otte är har endnu ingen vaner, hverken ändelige el ler 
legeml ige. Hans krop er endnu ubegrcenset b0jelig t i l  a t  g0re den 
bev�gelse, som situationen lcegger hen t i l  ham, og ingen anden. Han 
er para t t i l  a t  acceptere livet, som det er, a t  sige ja t i l  det. Og af  det te  
>>ja<< kan der gro store, fysiske undere. 
Jeg ved om disse enkle ting, og jeg ved, at siden den dag, da jeg blev 
blind, har jeg a ldrig v�ret ulykkelig.<< 

En variant i den anden levnedsbeskrivelse giver ham »krerlighed t i l  
blindhed«: 

»Jeg ved altfor vel, gennem hvilken rrekke af nädesbevisninger det  
b lev givet mig i ndvendig a t  elske blindheden.« 

At Lusseyran selv kritisk overvejer den provokative udfordring i en 
total accept af lidelsen, afsl0rer desto tydel igere den forvandlede k raft  
i hans betingelsesl0se bekrreftelse. 
Den rnenneskeskabte lidelse bar for ham mistet sin brod af sk�bnebe
stemthed og stiller ham ikke mere over for sp0rgsmälet: »Hvorfor 
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netop mig?« TvcErtimod äbner den for ham et andet, indre syn, »hans 
genfundne lys«, som g0r en ny dimension ti lgaengelig for iagltagelsen 
og livet: 

»Mit tema - forsävidt jeg har naget - er livet. Hjertets, forstandens liv, 
den menneskelige reaktion pä det inderste i vcrden og min cgen inle
resse .« 

Helt andcrledcs skildrer Lusseyran ekstreme situationer af angst, usik
kerhed, vrede og bil lerhed, hvori til liden har forladt ham, hans lys 
igen er gäet tabt og han ikke kan acceptere sin blindhed, men lider ved 
den: 

»Der var dog tider, da lyset tog af, ja ncEsten forsvandt. Oct var a l tid 
tilfreldet, när jeg var bange. Hvis jcg i stedct for at lade mig bcErc af ti l
l id og styrle mig gennem tingene, t0vedc, fors0gtc; när jcg trenktc pä 
va:!ggen, den halvt äbne d0r, n121glen i läsen; när jeg sagcle til mig selv, 
at alle ting var fjendl lige og ville st0de ellcr kradse mig, da st0dte ellcr 
särede jeg mig hel t sikkert. 
Hvad tabet af mine 0jne ikke havde kunnet bevirke, udrettede min 
angst. Den gjordc mig blind.« 

Manglende accept af handicappet, fastholden ved aggressionens, for
handlingens eller dcpressionens gennemgangsstadium bliver i samv<Er 
med en blind, ung mand t i l  uudholdelig kval for ham: 

»Der er for et blindt barn en trussel, der er mere forf.erdelig end sär 
ellcr buler, a l le skrammer og de flesle slag: isoleringen i sig selv. 
Da jeg var 15 är gammel, tilbragtc jcg lange eftermiddage i selskab 
med cn ung mand pä min egen alder, som - det mä jeg indr0mme - var 
blevet blind under ganske tilsvarcndc ornstcEndigheder som jeg. End
nu i dag har jeg kun fä erindringer, der er mig sä pinlige som disse. 
Denne unge mand fyldte mig med skrrek. Han var el levende billedc 
pä a l t  det, der kunne vrere hievet af mig, hvis ikke jeg havde v<Eret sä 
lykkelig - lykkeligere end han. Han var virkelig blind. Siden sit uheld 
havde han ingenting set. Hans evner var normale. Han vi l le havc kun
net se ligesom jeg, men man havde hindret ham deri. For at beskytte 
ham, hed det sig, havde man isoleret ham fra alt .  Man havde spottet 
al le hans anstrengelscr for at ud trykke hvad han foltc. I sin sorg og 
h�vnfolelse var han flygtet incl i en brutal ensomhed. Sclv hans krop 
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lä a fkrceftel  i d ybe t a f  la:! nestolen. O g  je g mrerkede med bes tyrte lse ,  a t  
han ikke kunne lide mig.« 

I l os de n unge na bo komme r de n yde rste lrusse l f rem ge nnem l ide lse n i 
d ens tre dimensioner: den fysiske ,  den psykis kc og de n socia le 0dc
l�ggelse. Be gge l ider de a f  f ys isk blind hcd , men Lusseyra n  rammes 
ikke a f  de e leme ntcEre ,  sjcE le l ige og s ocia le trus ler  mod sit liv. Troende 
ove rvinder ha n s in le gemlige lidelsc i »stafe tl 0b f ra til lid til L illid.« Oet 
er  og sä For Ja cq ues umuligl fuld sta:mdig a t  nreg te lidelsen. Ne top ud 
f ra sin g rund holdning til a cce p t  af ha nd ica p pe t  ä bne r ha n sig bes tan
d ig for livc t d.v.s. ogs ä han knytter  for binde lse r, gä r incl i de forho]d , 
hvis n0d vend ige fo lge e r, a t  ha n konsekvent risike re r beskadige lse r. 
O gsä Jacq ues op leve r  kriser ved mi le p relene i sil l iv - ga nske som 
cnhve r a nden, der ikke e r  ha ndica p pe l. Kun al  ha n til forskel fra de n 
unge na bo va r i sta nd til a t  leere af sin lide lse i stede l for a t  bl ive bitter. 
Mege t äbenl a f sl0re r ha n sin l idelsese rfa ring. Nä r ha n, de n blinde , e r  
l ukke t  ude f ra pa rtne rska be ts >>unde r« ,  f orc kommc r det ham a t  vre rc 
en fol ge a f  blindhede n. Han til egncr sig c rkcnde lse n af ,  al de t aL  v�re 
me nne ske ogsä a ltid beL yde r ens omhed: 

»Va r dcL mul igL, a t  denne Fra ncoise inte re sse rede sig for mig? Je g va r 
ikke lykkc lig som fo r. Der var inge n tvivl: jeg va r be kymrc t. Je g va r 
simpc lthc n bange ! Ja , a ng st - de t va r min lide lse l 
Jcg gj orde dct kla rt for ham (ve nnen) ,  a t  Fra ncoise kun har vae rel cn 
anlcd ning: gennem he nde va r j e g  ble veL mindeL 0111, a t  je g va r b lind. 
Jcg vil le ald ri g  kL1 nne se p i gens hä r l ige sä lidL som hcndes 0j ne c lle r 
fig ur. Det a t  jeg altid vi lle v�re l ukkeL ude f ra d isse store vid unde re 
g jorde mig ba nge. De.r va r ingen tvivl om, aL f arcn ma tte v::ere cegte ,  
side n medlidenhed va r den  behand ling , j cg f ortjc ntcl 
Ude n a t  vide del va r jeg ne top sL0dL pä en a f  de hä rdcste hind ringcr ,  en 
blind ka n m0de , og  fra da a f  mäLLe je g Lo är  igcnncm gä fra af gru nd til 
a f g rund , ind til min su nde menneske for sla nd ve nd te Lilba ge.« 

Som sva r pä slige s p 0rgsmä l ytre r J acq ues sig i s in fo rs te bo g om reali
te ten i sin accep t: 

»Den (e n ind re stemme ) sa gde, a t  j e g  var fa ldet  i e n  frelde. Je g h avde 
g leml den sa nde ve rde n, de n vcrden, de r e r  inden i os, o g  som er kil
den L il a11e a1,dre ve rdene r. Jcg  ma tte tc.e nke pä , at de nne ve rde n i s te
del for a l  forgä blive r s tad ig s t11.1 r re med ä rene ,  ga nske vist ku n pä 
be tinge lse af ,  a t  je g urokkeligt tror pä den. 
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Den eneste mäde, hvorpä man kan blive fuldstc2ndig helbredt for 
blindhcdcn - her mener jeg den sociale blindhed - er aldrig at behandle 
den sorn en afvigelse . Den store helbredelse bestär i päny og uden t0v
en at dykke ned i det virkelige l iv, del svrere liv, og det vil her sige: i de 
andres t i l  vrerelse .« 

Endnu rnere entydigt lyder Lusseyrans svar i den anden selvbiografi, 
hvor han kalder krisens afvisning »den enestc skrri'belighed« og i lig
hed mcd Paulusordet om den kristne tros paradoks (2 .  Kor. 4,8 ff) 
lader sit svar ga pä: »Al lide i friheden fra lidelse.« :  

))Der findcs ingen defekter. Oet har jeg erfaret gennem min blindhed. 
Gud - ellcr hvis De foretrrekker del na luren eller livet - fratager os al
drig noget. Og hvis han synes aL tage el eller andet, er dct altid kun 
udvendighedcr og vaner, han ber0vcr os. Delle skal vi vide - den ene
sle defekt, jeg kencler, er ikke bl indhcclcn, clßvheden eller lammelsen -
hvor härde de end ma synes - men afvisningen af blindheden, d0vhe
den eller lammelscn. Jeg priser ikkc Labet, men realismen, den sunde 
menneskeforstand, d.v.s. kcerligheden til det, der er. 1 min blindhed 
siger jeg »ka?rligheden Lil lyset«, thi lyset er der. 
När vorl l iv intet mcrc synes at indeholde, er det der, n0jaglig pä sam
me mäde som l ivet i sin helhed i 0jeblikket er der.« 

Man kunnc supplere med Paulusordet »Som dft}endc, og sc - vi Jever!« 
(2.Kor. 6,9). 
Koncentrationslejren Buchenwald scelter ham i en siclste ckstrem lidel
sessituation, og her bekrreftes det igen, at han virkelig accepterer alene 
ud fra troen. Den 19 ärige gymnasiasl JacqL1es, leder af en moclstands
gruppe, bl iver sla?bL bort, forh0rt og tortureret .  I koncentrationslejrcn 
udstär han sult, kulde, en sygdom, der synes udsigtsh1.1s og overtager 
sä ligesom f0r opgaver For sine rnedfanger i gruppen »Defence de  
France« 

»Del var n0dvendigt at gä l0s pä del onde. 1 den almosfrere af vanvid, 
der herskede i lejren, mätte man opretholde cn smule fornuft .« 

Jacques skaffer ikke bare sin blok informationer om den mili trere si
tuation. Han samler desuden efterretninger, fortolker og oversaetter 
dem. I fo;rsle raekke stär dog for ham dct n0dvendige, det n0d
vendende: 
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»Jeg kunne pn21 ve at vise dem (medfan gern e) ,  hvordan man holder sig 
i l ive. Jeg gemle i mig en sädan fyl de af l ys og g lrede, aL det fü2> d over 
pä dem. Siden (eft er sygdommen ) st jal man hverken br0 d · el l er suppe 
fra mig, ikke en en este g an g. O ft e  vrekkede man mig om n at t en og for
te mig - t it temmelig l an gt - t il en anden blok , fo r at jeg skul l e  t r0 st e  en 
kammerat . N.:e sten all e gl emte, at jeg var st uden t. Jeg bl ev » den blinde 
fran skman d.« For man g e  bl ev jeg en dda >>man den , der ikke var d0 d.« I 
hun dredvi s af menn esker betroede sig t il mig. De  ville ubet in get t al e  
med mig. D e  t alt e f ran sk, russisk, tysk, polsk, og jeg gj orde mit bedstc 
f or al forst ä dem alle. Säledes l evedc jc g. Säl edes har jeg overl eve t. 
Mere kan jeg ikke sig e.« 

Det er griben de og min der om D oslojefskijs »B r0 drene Karamasso f« , 
hvordan Lu sseyran fo rst i den an den sel vbiog rafi oparbe jder sin lrere
proces i l id elsesl ej ren Buchenwal d. Her kommer han s  ven , smeden 
Jeremias, ind i bil l edet , den en este i bl ok 57 , der le vc de fri for angs l ,  
og som en kel t  begrun dede dette säledes: 

»For den , der kan se, er  al l helt dag ligdag s. Kun har n azistern e n u  gi
vet os el skrrekkel igt mikrosko p i händen : le jren l «  

Lusscyran s in dre dialo g  mc d Jeremias min de r o m  Al joch as opn� r mod 
verden s l idel se hos Dosto jefskij. Det er f or beg ge  bet egn en de1 al k l a
gen t jcn er som en n ßdven dig fase ved t ilegn el sen af accepten s real it et 
(an alogl med vor te se :  a g g re ssion - 3. spiral fase - har en rensen de 
fun kt ion i krisc bearbej del sen s  ia'.! reproces). 

»I beg yn delsen forstod jeg ikke Jeremias. Jeg havde en dda en fol elsc ,  
der gr�n scde t il opr0 r. Skulle B uchenw ald l ign e hverdag sl ivet? Oel 
var dog umul igt. All e  disse afskyel ige, skrremt e menn esker, den nc 
skrig en de d0dst russel - skull e al t delt e v.:e re dagligdags7 Jcg husker, at 
jeg ikke vill e in dr0mme det. D et skull e vre re en dn u v.E rre el ler sk0n
n ere. lndt il Jeremias en del ig J.e rte mig at se. 
For mig var det ikke n ogen äben barin g ,  ingen overv�l den de afsl0 rin g 
af san dheden. Jeg tro r ikke en g an g ,  at man ve kslede o rd om det. Do g ,  
en dag mätte jeg erken de, at smeden Jeremias i lamg ere t id havde län t  
mig sin e !2l jne. Med dem la? rte han mig, at B uchenw ald var til st ede i 
enhvcr af os, al vi all e  varmt ell er opvarmct ,  uoph0 rligt do g elskede 
det pä en fo rfrerdelig mäde. O g  at vi fol gcl ig kunn e bekrempe det , h vis 
vi blot med al vor kraft vill e .. . 
»Hvor dagligdagsl «  sagde J er emias o ftc. Han havde best an dig set F ol k ,  
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der var bang e, besat af en angs t, der var uoverv indel ig , fordi den ikke 
havde nog en gens tand. Han ha vde s et, hvordan de fremfor all hc mme
lig t ha vde det ene 0nske: at g 0re s ig s elv ondt . A ltid - ogsä her - var 
det det s amme. Kun a t  her var bel ingels erne endelig op fyldl . K rig en, 
naz is men, det p olitis ke og nationale vanv id ha vde frem bragt el 
mes terv.erk, en lidels e og n0d, der va r fuldkommen: koncentrations 
lejrenl « 

Accep tens kraf t forvandler. Luss eyran bes kriver det s om en genop da
gels e a f g lreden: 

>lMidt i blok 57 fandt han (Jerc mias ) g lrede. Hvilken gave var det, han 
g av os , hvi lken g la?de? Det va r g lreden over at vrere i live. I nattens 
s kyggc r al mrerke de andres I iv, i det minds te nog le andres, s lä imod 
vores . Det var den g anske uventedc tilg ivels e fä s kridt fra H elvede, dc t 
va r den nye mulig hc d og evne til a lt , den s tore lykke . 
Det var g lreden ovcr at op dage, a t  g lreden eksis terer, at den MJ jagtig 
s om livet i os ingen be tingels er s tiller, og at den derfor heller ikke ved 
nogen beting else - ikke engang den vc=.e rs te - kan blive 0delag t.« 

Jeremias hjalp den s enerc univers itetsp rof ess or til en vig tig op da gels e, 
nemlig at de t ikke var hans lys e hoved, der bevirkede dette. Jeremias 
kendte jo ikkc videns ka bens ver den. Lusseyran bekender: 

»Je g s agde, a t  han (J eremias ) s ä. Jeg ha r  ta lt om ham som om en leven
dc b0n. De sp idsfinclige vil ha?vde, a t  Jeremias' tro va r udifferentieret. 
Er del sä afg ßrende? For ha m  og gennem ham - ogs ä for os blcv verden 
hvert 0j eblik red det. Näden var g rrens el0s . O g när den veg fra os , va r 
det fordi, vi ikke ville ha ve den, fordi vi - ikkc den - havde mis te t g lc=e 
den. Han (Jerem ias) var angrebet i s it inders te og havde der frilagt det 
overna turlige - eller hvis det orcl s t0der na gen - det v.t!s entlig e, det 
s om ikke er afh<Eng ig t a f  na get vilkär, det s om eks is terer til hver en t id 
og p ä hverl et s ted, i s merte s om i g lrede. Han havde fundet livets kil
de, og sa mtidig var han oms luttet af en käbe a f gennemsig tig hc d  og 
renhed. Jeg har brug t ordet » overnaturlig « , fordi Jeremias' handlemä
de fore kom mig at vrere en religi0s a kt: op dagc ls en af at Gu d er der, 
og at de t er mu lig t a t vende tilba g e til ha m. Dette var den » g ode 
nyhed« , s om J eremias forkyndte p ä s in meg et enkle mäde« .  

Denne » g ocl e  nyhed« e r » evangeliets g lade buclskab« , her i vidnet Jac
q ues Lusseyrans vidnes byrd . 
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3 .4 Müller-Garnn, Ruth: . . . og h olde dig ved händen. 1977 
Görres, S ilv ia og A lber t: Liv med e t  handica ppet barn. 1973 

An dsvnghed - inte /ligenslumdicaµpet. 

Data : Genn em ko ppevaccina tion ble v Mark us Mü ller-Ga rnn3' medi
c insk udtryk t »idiot« i en alder af 10 mänedcr. Kort efter opl evede 
hans forr.eld re (e vangelisk - k atolsk bland in gsc12 gteskab) faderens fuld
s tren dige in dval i di let, fodslen af tre handicap peclc d!lH re og 10 är  senc
re - efter d el a ndet Vatikan kon ci l 1 970 - de re s  ka tol ske vielse. San,1ncn 
sk abte de alle foruds.et nin ger for et kri s tent f ami liel iv, sä al d en n u  15 
ärige Markus fi nder sin si k kcrhed i hjcmme t. Ved f0dslen af to ä nds
svage b0rn f oru den to sun<l e - den �lds te datter Regi na og den mel
lems te s0n Patri ck - kommcr de prak ti se ren de psykoterapeute r o g  
lee ger Si lvi a og A l bert Gö rrcs36 ved siden a f  deres professi onelle ro lle 
i nd i den eksislen l ielle f orc12 ldrc ro lle. Denne  gen nemlever og gc nnem
l�n ker d e  som ramtc, som eks pc rtcr og som kristne .  

Sem k ri stnc s0gcr bcggc fo ra! ldrep ar Mü ller-G arnn og Gö rre s svar pä 
sp0 rgsmä lel: hvordan kan Gud tillade, a t  vo rt barn er än ds svagt? Seg
ge f in de r  svar, enc.l nu ikkc l0sn in ge r, lrerer med de res mcnin gstydn i n g  
a l  lc vc and crlc dcs. fE gte parre t Mü ll er-G arn n f i nder svare t  i e n  naiv
apa tisk l0 sning ,  Si lvia og Albert Gö rres i et  kril isk-sympat i sk sva r. 
ß egge d emonsl rcrcr hvacl k ris ten t ro u afhamgig af t eolo gi kan prre stc
rc. Oe lcC rer a t  sige ja ti l livet med et hancl icapp el barn. O veren sslcm
mcnde me d vor tese gi ve r  de i deres biog raf ier ekscmpl er pä , at kristen 
Lro i krl sebe arbejdelsens lrereproces k an u dli gn c aggression som r en
selse til accepl. Hos Ruth Mü ller-Carnn fä r vi in dblik i de n naiv
ap ali ske l0snin g. Hen des stce rke re ligi 0sc bincl ing er grundlaget for en 
barn l igt acc eptere nde tilli d, der samty kkend e ta ge r imod alle vanske
l igh eder  f .eks. s0n nens erhvervede äncleli ge handica p ,  fo ll igdom, so
cial isolering som byrder, Gu d har bestern t :  

» Jeg me dbrag te en me gel vc:esentlig foru ds�tn ing for min fra begy n
de ls en af posi tive i ndst i l l ing til mil me gc t s yge  barn. Min re ligiosc 
bi ndin g h ar i ndlil nu alti d i mil li v v<E rc t tilstr�kkelig til un der a lle 
skre bnens slag ende gyldigt at se en mcnin g ,  som Gu d havde vill et.« 

Denne s tyrke i hen des urokkeli g e  L i llid ti l Gu d, som hun selv ka ld cr 
»barn lig« ell er »na iv« , be tinger hendes uinds krrenkede acc ep t af det 
svcert handic appede barn, Mark us. Med fuld bevidsth ed om at vrere 
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Gud s  barn er d et u rgam l e  sp0rgsmäl »hvo rfo r netop mig? « so m 
ud tryk f o r  afma? gtig aggression mod en eil er and en skrebne rykket 
langt bo rt, fo rd i hun altid har l resset sig sel v og sit ko rs over pä Gud 
og ved , at han brerer m ed: 

»Jeg t ager t ildragel serne af hans händ so m besleml for mig. Derfor har 
j eg ald rig spu rgt: »Hvorfor neto p  mit barn? « Del te er hos mig, der 
c l l ers som »from kristen« har bet yd el igc vanskel ighed er, en s�rl ig 
fo rm f or L il l id ti l Gud . Jeg kald er d en barnlig. Skeplikere vil mäske 
si ge, d en er nai v. T hverl fald grcenser min tilt ro t il hans uangribelighed 
o fte t il d rist ighed .« 

Denne f und am enl al e t il l id i d en prakU sered e accept kom mer ogsä som 
fo rand ring og meningstydning famil ien til god e: 

»Indo pt aget i vo r F ami lie har Markus en mening. H an fo rand rer os og 
sin omverd en. Mäske rend rer kcerlighed en t il d ennc skabning ogsä 
glred el igl o s  sclv, fo rdi  d el er en kcE rlighed ud en beregning, og so m 
altid mä begynd c ud en forventning om at bl ive gengc.e ldt. Ma ske bli
ver krerlighed en sim pel then ansku el ig i d isse b0rns omgivelscr. Jeg 
t al er her om kc.e r l ighed som bered vil lighed til at hjce lpe, at respek tcre 
d en and en, at Jad e  ham beho lde  ellcr fä sin vce rd ighed o g  ikke ud af cn 
o vervce ld end e fo l el sc af sym pati. Mäskc er d el ogsä hans u incl skr�n
keclc til lid ,  hans total e afhrengighed af o s, d er ramm er mid t i hj ert et.« 

Forand ringen ho s partneren fu ld byrd er sig som en vce kst i troen. Den 
ylrer sig i stol thed ogsä o ver s!1)nnen Marku s: 

» . . . ogsä Geo rg kunne fra begynd el sen sige j a  t il Markus, sk0nt han 
d engang ikke ha vde sä megen t illid l i l  Gud som j eg. 
l tid ens l 0b er Georgs kcE rlighecl t il Marku s o gsä blevet f orbund et med 
stol thed. Det forekommer mig, al han i d ag i visse henseend er er n0j
agt ig l i gesä stell af Markus so m af sine l re k!llnnc og intelligente 
d!ll tre. « 

S12:1 sl renes .endred e  reaktioner afspc j ler skolehverd agcn, d a  Sybi l l e  og 
Anelle ved deres hj emko mst o phid set fortrel l er om en kamm erat s ned
sr.et tend e yt ring: 

»J eres Markus  er jo ikke  no get rigtigt m ennesk e. Han er jo hal vl el 
d yrl « 
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Sybill e var opr0rt: 

»Mor, hvordan kan hun sig e sädan nog et? H un kender s let ikke M ar
kus. Hun vc d overh ovcdet ikke hvort il vl h ar ham.« J eg trenker efter. 
Og med cn sc lvf0lgeligh ed, der g jorde mig g lad og n�s ten skamfuld, 
s agde Sybil l e  (7 är) : »Na, naturlig vis til at h olde afl « 

Sin eg en forvandling som mor til et s lrerkt h andicap p et barn udtr yk
ker hun i den kristne til vrerel ses p aradoks: at b�re byrder og al vrer e  
fri for byrder L1 dlig ner h inanden : 

»I ärene efter aL Markus blev syg har jcg nok grce dt oftere og mere for
tvivlet end m0dre t il sunde b121 rn normalt g0r, og jeg har bestern t ogsä 
hypp igere br�lel ubeh ers ket sorn cn tyr, fordi mine nerver var Ii;,b et 
l0bsk. 
Sandh eden er: vi f 0ler Markus som ba de en berigel se og en belastning. 
Vi elsker de n »s yg e« dreng og vil le dog gerne g ive al t, for at h an kunne 
vrere rask. Vi vcd hvor rneget h ele vores familie har saml ivet med ham 
at takke for og vil le dog vrere gl ade, h vis vi aldrig havde mät tet g�rc 
den erfaring .  Dcl lyder alt sammen paradoksalL. Men enh ver syg dom 
er eL tilbud om modning, og ved ethvert ulykke stilfa:? lde udspi l ler d er 
sig lykkelig e episoder af medmenneskeligh ed.« 

H un giver ptads for belast ning erne. EL srer lig t kapitel h an dler om d ette 
probl em: »Og p ludselig er man isoleret.<< Hun mrerker sig , h vordan 
hun li der ved de 0delagte forbindc lser til omverdene n, men hun  
demonstrerer og sä, a t  i et barnl igt  tiltidsfuldt g udsforhold kan al t ind
r0mrnes og L illades beti ngelsesl0 st: va:!mmel se ved Markus , hvis kon
takl mesL beslär i al bide og spytte, den kristne kvinde Mü lt cr-Garnn; 
symbol for Jesu lidel se p ä  korscL ,  omverdenens bebrejdels e at h u n  
skulle vcEre härdh jerleL og sp �rrc den stakkels fyr inde. l kke des to 
mindre bek lag er de ka?re mcdmennesker sig over, at hun havde fo r 
bl 0dt et hje rle t il at kunne h olde drcng en med h ans anfald ud, isolc
ringen i samfundel f.eks. da firmaet g ennem en op sig else ser s ig J et te t , 
fordi medarbejderen rned den t unge skrebne allerede lamge h ar gä el 
dem pä nerverne. Vi h 0rer om udbru d af kramp egräd, under h vis fo r
l0b »Himlen« sendte S0ster Sofia, der i nog le korte 0jeblikke br0d d e  
huslige h:en ker. Ti! slut folg er t ilstäelsen af at lßbe den risiko ve d 
enhver forcE ldreaflen ell er t el efonsamt ale at snakke for meget i s0 ge n 
efter kont akl . O verfor dette s tär den endnu strarre fare at flyg te incl i 
en s lags »l idel sesp r0vedes arrogance«, hvor man ba?rer sin tunge 
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skrebne som en art helgenglorie. Ruth Müller-Garnn meddeler os, a t  
tro ikke udelukker tvivl og kamp, men troen kan til l idsfuldt vende sig 
mod Gud, hvis naervaerelse formidler den acceptering, der laerer a t  
ba!re ogsä den uforskyldte lidelse. Sin voldsomme tvivl, foranlediget 
ved et af Markus' anfald, maner hun i jorden: 

»Hvorfor, hvorfor matte Markus lide sädan7 Han har endnu ikke i sit 
liv haft sä megen forstand, at han har kunnet g0re naget ondt. Er Gud 
da virkelig barmhjertig, nar han tillader denne lidelse7 - Det er nemlig 
noget andet betingelsesl0st al acceptere et sä sv.ert ändelig handicap
pet barn med alle de vanskcligheder og ofre, der h0rer med, end at se 
det lide sä frygteligt. Det oversteg mine kr.efter, og da begyndte jeg a t  
ka!mpe.« 

Men den troende katolik identificerer sig med Maria, der stäende stum 
undcr korset udholdl a l t .  >>Hvor frygteligt mä hun have lidt!« 

Ogsä for hende äbnede sig Pa ulus-ordet om den na!rvcX?rcnde tids 
lidelser, at de er for intet er at regne mod den herlighed, der skal äben
bares os (Rom. 8,17-18): 

»Og dog fik jeg dengang i min dybeste fortvivlelse en anelse om den 
evige salighed, mäske forcli man kun ved mälet af lidelse som pendant 
kan udmale sig mälet af den forja>Ltede gl.ede og salighed.« 

Et vers af den 73. Salme forkynder ogsä denne trosvished i en naiv
apatisk l0sning. Verset stär bade som Markus' konfirmationsord og  
som tiLel pä  biografien :  

»Dog bliver jeg al tid hos dig, du  holder mig fast om min h0jre 1«  (Sal
me 73,23). 

Til forskel oplever regteparret Si/via og Albert Görres deres »radikale 
anden erfaring« som ramte for.:Eldre over for deres rolle som rädgivere 
i egenskab af !rege og psykoterapeut. Silvia Görres opfatter de handi
cappede b0rn som en livslang »torn i k0det« og reflckterer distanceret 
i tredje person, fordi chocket og naerheden endnu er for stort: 

»For enhver mor og far er et skadet barn, ogsä selvom det lever langt 
borte pä et hjem cller en institution, den bestandige »torn i k0det« . 
Deres vitale slag bliver ikke ophaevet igen gennem naget eller nogen, 
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hel ler ikke ved barnets d0d . Dette barn er deres skrebne, som de ikke i 
noget m inut af deres l iv kan bl ive kvi t .« 

Si lvia Görres t i legner sin bog de to b0rn, Regine og Patrick for »pä 
grundlag af deres egen lange bestraebelse for at forsta og overvinde en 
t i lsyne ladcnde uforstäel ig tilskikke lse« at give for�ldre en forstäel ig 
og brugbar handsrrekning . Hun gi:1.>r det under en distancerende t i tel 
>>Liv med et handicappet barn« i stedet for >>vore to handicappede 
b0rn .« Hun tager som sagkyndig st il ling t il s ituationen, ti l forreldrenes 
rolle sävel som t il dc t handicappede barns, s0skendes, cegtefrellens , 
slu t telig ti l praktisk orngang, til fam il iens og hjemmets problema t ik 
og belyser ti l al lersidst egnc si tua tioner i »strejflys fra hverdagen . << Oc t  
kan ikke undgäs, a t hun ved det cen tra le sp0rgsmä l  om accept e l le r  
ikke -accept af det defek te barn kommer incl pa 0nske t om d0d, hv i lke t 
hun t ilbageforer som en reaktion pä omverdcnens og sa:::rlig kirken s 
manglende bistandsydelse : 

»Belastn ingen og det handicappede barns bestandige krav kan fore t i l , 
at forcEldre, isa!r moderen, der er mest ramt, ikke mere ved nogen 
udvej og fr ivi l l igt s0ger d0den for sig selv og barnet , ford i de ikke t ror, 
de kan b�re denne l ivslange byrde, og mäske ogsä fordi de har oplevet 
for l idt hjadp. Det er forc:eldrenes ubevidste forventning at fä bistand -
fra kirken og fra Gud ,<< 

1 det 9. kapitel om »Det hand icappede barn og den kristne menighed« 
ser S ilvia Görres i 0jnene , hvordan en sädan - her for det meste f or
greves anmodede - h jrelp Fra k irken kunne se lld i praksis. Hun nä r 
frem t i l et ka ta log over de b istandsydelser, man kunne forest il le sig , 
og hv is krernepunkt  hun ikke ser i til vejebringe lse af finansiel le m id
ler, men i nedbrydning af fordomme, i barmhjert ighed . Eksempel vis 
erkender hun en sadan hjadp ved en saglig rigl ig opforsel, der spa rer 
een for den sredvan l ige ]ßben spidsrod og 0ve lse i ydmyghed ved kir
kegangen om s0ndagen . Hun henviser t il »genopdagelscn af omsorg i 
forb0nnen«, hvor men igheden iden tificerer sig med handicappede for
a!ldres uforskyld te lidelse og ikke uforpligtet skyder den person l ige 
sorg fra sig som ti lfrelde eJler u lykke. Forbßnnen har da ogsä en stcd
fortra?dende betydn ing for de troendes, kirkens fcEllesskab, isrer for de 
forcEldre, der »uden a l fortjeneste og v�rdighed« kun har sunde b0rn . 
Slu t telig appel lerer hun ti l menighedens s0sterlige solidari tet, som a le
ne kan borttage tornens borende smerte, og hvis mu lige udtryksfor
mer - bes0gs tjeneste, samta lepartner, hjadpem idler, s!.i}ndagstjenes te -
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kunne vrere lige sä mangfoldige som antallet af menighedsmed
lemmer. 

1 efterskriften stiller den ramte fader Albert Görres som kristen leege 
og psykoterapeut det ccntrale splZ)rgsmäl om »Vor partner - det handi
cappede menneske.« Han kan ikke affinde sig med en naiv-apalisk l0s
ning. I et kritisk-sympatisk svar kc.emper han for at finde meningen 
med en lidelse som ändssvaghed, der ofte erfares som en kalastrofe, 
som i mange t i lf.elde er vrerre end en pär11m�ndes d0d. Denne situation 
driver mange forcEldre incl i pinefulde d0ds121nsker og d0dsfantasicr 
mod deres syge barn. Albert Görres tilstär som kristen og far til to 
ändssvage b121rn: 

»Den, der er aerlig over for sig selv, g0r den erfaring, at et oprindeligt 
og uundgäeligt element i alle vore forhold til handicappede mennesker 
er af visningen, angsten, ja hadct. EL nalurbeslemt momenl. Kristne er 
pä ingen mäde fjerne for fristelsen til al f0le og trenke: Gä vrek for a t 
jeg ( 1 )  ikke skal lide og gä definitivt vcEk, for at mi t  ( 1 )  liv kan blive 
bcdre.« 

Dcnne offentl ige klages vovestykke, dct vreldige mod lil pä den ene 
side som psykoterapeut og !rege äbent at bckende, al han over for sine 
egne handicappede b0rn f0ler et elemcnt af afvisning, angst, had og 
pä den andcn side som ansvarlig kristcn r.erligt tilstär sin egen fristelsc 
til at 0nske d0den: »Ga v.ek . . .  gä definitivl vrekl« bringer Görres 
hjrelp, opmun trer til aggression, der ifolge resultatcrnc af vorc biogra
fianalyser i krisebearbejdelsens lrereproces som renselsc er cn afg0ren
de forudsretning sävcl for acceptering som for soliclaritet. Görrcs min
der orn Job, der protestcrede mod sin uforskyldte lidelsc, hvis mening 
Gud skjulte for ham, og han stiller sig i sil krit isk-sympaLiske svar ved 
siden af de ramte forceldre i sin praksis og ved siden af det store antal  
navnl0se, som han derved befrier fra deres tilbageholdte aggressioner, 
deres ufrivill ige afspcerring fra livel, fra afbrydelsen af deres lcerepro
ces under krisebearbejdelsen. 
Men det udslaggivende for den kristne Albert Görres er, at han i sin 
klage/aggression ikke mä vendc sig udad mod sin omverden og der
med fastl<Egge en ond cirkel, men at han i en indre dialog vender sig 
umiddelbart mod Gud. Hvor bestandig dybere denne kri tiske dialog 
driver ham i eftertanken over hans tro, beviser hans sidste publikation 
1979 pä 300 sider: »Kender psykologien mennesket? Sp0rgsmäl mel
lem psykoterapi, an tropologi og kristendom .«37 hvori han hcevder, a t  
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jo mere centra l og vigtig for eksistensen en gensta nd er, desto mindre 
vid en er d er for händ en. S amtidig bekcnd er han: »J eg har b ru g  for dis
se overvejelser , ford i jeg endnu ikke har funde t  na gen vej« , og ha n 
mener, d et er pälagt os a t  sp0rge mod sige lsens g re lt klingend e, tyd eli
ge  mislyd e »o m d e  dog ikke lad er e n  vej äb en til ikke b lot at b �rc o g  
prise Gud s  byrde, men a t  find e Ha m i a lle ting, gode som o nd e.« H vad 
han selv fan dt meningsgi vend e for midler han i ka pit ler ne »B egr unde l
se fo r troe n« , »Sygdommens mening og meningsh1.1 shed« , »Mo d til til
lid<< o g  >>Skuffelsen ved Gu d« : ti l Ti lma n Mosers bo g »Gudsfor g ift
ning.« 

I begge publika tio ner udlecl er han sin st illing so m part ner t il ha ncli
ca pped e mennesker af  en trosde finition. Fo r ham e r  tro »a nerke nde lse 
af en persons ret. « Ha n henviser til Martin Luthe r, der endd a med ind
lysende grunde betegnede st�r kt ändssvage b0rn som »massa carn is « 
(k 0dklump) , so m d et var bed st a t  dr ukne, fordi d e  ikke va r i sta nd til 
at er kende og elske Gud og til a t  leve i fr ihed, hvor for det b liver e t  
sp� rgsmäl o m  Gud da ville, a t  d isse me nnesker overhovede t sku ll e 
leve. D eraf d et ud trykkelige krav om med änd elig t hand ica ppede at 
le ve i et part nerskab ,  der ikke kr�ver medlid end e gavers  fr omme folel
ser, men anstrengelse af tanken. Med ens Alb er t  Görres end nu i 1973 
bc tegnede det so m en filoso f isk indsi g t, a t  ethver t menneske, hvo r 
sv<Erl handicappet det end ma tte vrer e, er en person med borg erlige 
rettighed er, pä lwe m ingen mä lregge  händ, og sa mtidig en, d er ikke 
se lv kan trrede i skranken o g  Forsvare si n ret, u dvikler ha n 1979 de n 
te ol ogiske gr unds(Ctning, at e n  perso ns rettigheder ind esl u tter anc r
kend el sen af Guds re t. Deri finder Görres svaret pä det i grunden u l� 
sel ige  sp0rgsmäl om »sygd ommens mening o g  men ingslr1.1 shed« , n em 
lig at Gud ogsä mä indr0mmes den ret til » for skud pä tillid« , som 
»mod ets an str engelse« krc:e ver af o s. D et fremmer uvcEge rligt d en 
b eting elsesl0se accepte ring af d en »b efalede tilvcErelse<i o g  omfatter 
säledes med ha ns lrer er, S ig mu nd Freud , al man giver n fkald pä det 
menneskeli ge b ehov for »a t kald e  sig selv en for lo ren g ud pä tid .« 
Görres udvikler di sse ta nker i sa mmenhcE ng med Job s Bo g :  

»Modet t il a t  vise til lid, som Gud i de nne sa g bed er o s  om , syne s h am 
sä vigtig, at han intell ektu elt ikke g!1lr det ne to p  let for os. Abenba r in
gen belcE rer os o m  meget, men pä sp0rgsmälet o m  det ondes men in g 
giver den ikke no get svar, der tilfred sstille r  vor videbeg.;erlighed. Den 
siger os kun, at al t dette ikke ka n v<Ere meningslrzs st, men den afsl�rer 
ikke meninge n ... 
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1 den proces Job vover at fore mod Jahve, slynger han denne alle for
nrermelser i ansigtet. Jahve holder sig ikke for god til en forsvarstale. 
Hans argumcnt er imidlertid ikke oplysning om det onde, men oplys
ning om sig sclv. Min visdom og kraft er bevist sä tydeligt for änden 
og fornuften, at jeg med rimel ighed ogsä kan vente et forskud pä ti l l id 
der, hvor meningen med mine dispositioner endnu forbl iver skju l t  i 
enkeltheder. Du skal ikke blot folge mig i lyset af mit mervcEr, men 
ogsä i det m0rke, jeg skju ler mig i, og som ikke betyder, at jeg er fra
vrerende.« 

Her findcr Görres det svar, der skal hjrelpe de klagende forreldre i hans 
psykoterapcutiske praksis: 

» . . .  ogsä när de (forreldrene) ikke indn11mmer det, klager de hyppigt 
t i l  psykia teren eller psykologen: Hr. doktor, jeg kan ikke mere elske 
dette barn med dets uhyre krav og dets aggress ivilet. Barm:?t er ond 
mod mig, det slär og häner m ig. Jeg kan ikkc mere elske dette onde 
barnl Det er en stor lettelse for disse mennesker, när man sp0rger dem � 
»Kan De endnu pr0ve at give barnet dets ret, cndnu ancrkendc det i 
dets ret ?« Der er mange mcnnesker, der lettet siger: »Ja, det kan jcg, og 
dct vil jeg af hele mit hjcrte.« De er tr0stede og klarer sig bedre, när 
man sigcr til dem: »Hvis De virkclig for alvor vil g0re det, sä elsker De 
Dcres barn, sä godt De kanl« 

Han besvarer sine sp0rgsmäl ved at identificere sig med Job: 

»Jeg lader dct vrere sagt ti l mig, som var t i lstra2kkeligt for Job: Gud 
kan pätage sig ansvaret for min l idclsc. Jcg ved i sandhed nok om Harn 
t i l  at lade denne bekymring vzere hans problcm, hvis l0sning jeg !wer
ken er i stand til eller kaldel t i l  at  klare. 
Min ti l l id vi l le v�re lettere, hvis det (mit problem) var l0st, men af til
lid bliver ikke meget ti lbage. Thi kun pä dettc ene punkt er t i llid for
langt af mig som byrde. 
Jeg er ikke dommeren, der pä grund af det onde d0mmcr Gud til ikke 
at vrere ti l . Jeg har den mest vi tale interesse i a t  sejre. Sejr i den proces 
a t  trceffe afg0relse om cksistens eller ikke-eksistens. At forlade troens 
sted ville betyde tab af identitel. Tro er den eneste tilgang til virkelig
heden, til det skjulte indre.« 

Denne kritisk-sympat iske trosholclning giver Görres et rendret syn: 
ändssvaghed betyder ikke mere et »teknisk uheld«, som !regen skulle 
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have forhindret, men er »en n0dvendig, gavnlig realitet pä vor J ivs
vej«, som vi vel kan l indre, men ikke helbrede: 

»Det sunde, kraftige, mregtige, rige menneske beh0ver de fattige, de 
svagc, de syge, de der har brug for hjrelp og beskyttelse, fordi han  i 
partnerskabet med dem og aldrig uden dette leerer det ene, som han 
ubetinget mä lrere, nemlig a t  vejen t i l  hans og hele menneskehedens 
frelse gär nedad.« 

Oelte uddyber han i 1979: 

>>Det syge medmenneske er mellem de chancer, der tilbydes os, fremra
gcnde til at indla::re en uselvisk og oprigtig modning i krerlighed. Det 
er b l .a .  derfor, vi skaffer ham af vejen, men vi fors0mmer os selv . . .  
vi flygter fra den pris, det koster at finde os selv.« 

Görres sammenfalter vor verden i bil ledet af Solsjenitsyns »Kr�ftaf
deling«, hvor det kommer for dagen, at ved de uhclbredeligt syges og 
handicappedes lidelse og df2!d blivcr cthvcrt i ndre hab og enhver 
mening om livet til skamme. Oet handicappcde mcnneske indskrerpcr 
os, at vcrden altid ba:?rer en krreftaftdcl ings udseende: 

»Det 0delagte liv er ikke nogle enkelte iblandt os, som vi kan skubbe 
borl i en ghetto, men vi er al le ändel igt handicappcde b0rn, som er 
henvist til, at beskyttende hrender lader os finde vejen.<< 

Albert Görres resumerer: vi säkaldt raske er i kraft af, at der f indes 
sygdomme og handicaps, andre menncskcr end vi vil le vrere uden dis
se fa::nomener. Dettc sa::tter ham i stand til at modstä fristelsen: »Gä 
va::kl« og i stedet benytte chancen til at sige: »Bliv hos migl« 

»Bliv hos mig for at vi alle kan blive, som vi sku lle vrere.« 
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3.5 Lee, Laure!: När du gär gennem ild, skal du ikke brrende. 1978. 
Amerikansk originaludgave: Walking through the fire. 1977. 
Oversat til 7 sprog 

Krceftsygclom - lta11clicappet gen11em visl,ecl om d0d. 

Data: Laure! Lee,38 uhelbredelig krcdtsyg i fjerde slutstadium af den 
Hodgkinske syge, mor L i l  tre b0rn, hvoraf hun mod lregens räd under 
strälebehandl ingen gik svanger med det sidstc, oplever nresten pä sam
me tid sin egen datters modvi l je, sit tredje barns fodsel, sin mands 
anmodning orn skilsmisse, isolerende fattigdom og sin debul som for
fatter t i l  en beslseller. 

Biografianalysen slutter med lidelsen forärsaget af vished om d0d i 
skikkelse af kr�ft .  Da hver fjerde i dag d(Z)r af denne sygdom, b0r den
ne specifikke livs0dclreggelse behandles som en ekstra form for handi
cap adski l t  fra de fire store kategoricr af defekter: legeml ige, sjrelelige, 
sansernressige og ändcl ige handicaps. Ogsä ved den kroniske l ivs0dc
lreggelse kommer den ramte ind i en krisesitualion, der ikke pä nogcn 
mäde kan skubbes ti l side, og som n0dvendigvis krrever, at man skal 
la2re al leve pä en ny mädc. Laure) Lee s0ger i sin dagbog el svar, der 
kan rcgislrcres som »krit isk-sympatisk«. 

Hendes l iclelseshistorie kunne have stäet i Bibelen. Den vil atter 
engang lr.ere os, at L1nderberetninger ikke sä meget talcr om helbredel
se i konkret forstand - ogsä Laure! Lee forbliver uhelbredclig syg, og 
Lidspunktel for hcndes d0d er ti l at f orudse - men snarere v i l  rendrc 
synsretningen. Laure! Lee gennemlider sygdom, elendighed, fattig
dom, forladthed, ensomhed, men f ßler sig hele t iden Gud na!r: 

»Jeg har opdaget forlryllende t ing ved d0den. Det var en rejse i m i t  
indre liv. Jo  mere det ydre menneske forfaldt, des mere blev det indre 
dag for dag nyt.« (bogomslaget) .  

Laure! Lee er lykkelig for at leve, men hun vil ikke leve for enhver pris : 

»Jeg var kommet dertil, hvor det ikke mere betyder nogel, om man 
lever eller er d!'i>d. Jeg har kigget incl i Himlen, og det jeg sä, var for
lryllende. Hvis tanken pä mine b0rn ikke havdc v.eret der, ville jeg 
ikke have forladt dette vindue t i l  Himlen.« (bogomslaget ) .  
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Dette er hendc s kristne tro sho ld ning. Sädan har hun anvend t d en p ä  
det, hun kald te »uheld« .  Medrivend c  er Laure! Lees » usärbarhed« , 
hend es »uop slidelig e sund hed« , so m vi fornemmer i !wer linje, o g  om 
hvilken hend es tysklrerer skriver und er hend es rejse til Tyskland :39 

,>Laure! Lee - uhelbred elig t syg, hvilket vi vidsl e  e fter no gle d age mcd 
hend e - uforgam gelig sund , po sitiv - hend es mod pä Jivet er med rivcn
d e  o g  ud visker mälesto kken fo r sund o g  syg.« 

Lad o s  hßre he nd e  sclv: 

»Der er naget, so m jeg gerne ville, mine ! reger skulle erfare. For talte 
jeg d em d et, kunne det ske, d e  g lemte det. Derfor skriver jeg d et op , 
for at d e  skal huske. Jeg vil le give d e m  o g  min Familie en gave .« 
( bogo mslag et). 

Dertil har hun brug for ud tryksfuld e  billed er fo r i o rd at fä d et frem , 
der ikke kan siges. Da man e fter miltop erationen medd eler hend e, at 
hun allerede er i del tr ed je o g  nrestsid ste slad ium af d en Hod gkinske 
Syge ,  bryder aggr essionerne ud af hend e: 

»Krigen e r  erkl�retl 
- Jeg har trc smä b0rn, d er endnu ikke er skolep lig tig e. -
Oel gßr mig vanvittig at trenke pä  al le de opmuntrend e ord , man sag 
d e  til mig , o g  so m j eg tro ed e pä. Den samme skrebne har stäet äbe n 
fo r os  alle, men d et er mig , d en härde Iod har ramt. Del var vinter - og 
man stjal min eneste frakke fra mig.« 

Det g rred er ind eni hend e, men fo rd i hun hacl er at d rag e f remmede ind 
i sin n0d , thi »d e skal fo rblive frie« , bcfae ster hun sine »fo rsvarsmcka
nismer« , anlreg ger den sjrelelige rustning , klapp er visiret ned o g  sp0r
ger: hvo rd an vil d et, d er er skel inclvirke pä behand ling sp lanen? Ti! 
den fo rvirrede  gentagelse af rcgelmcessig r0ntgensträling o g  lever-m ill
test kunne hun kun ind vende: »Men j eg har jo ikke mere min milt?« 
hvo rp ä hun efter et ko rt: »Ah ja, det er ri g tig tl« blev lad t alene med s ig 
selv. 
D et so m nu skete med hend e ,  beskriver hun rammend e med billed et af 
en clcvator. H un ser sig selv i ro llen so m elevatorfa rer. H un alene 
bestcmmer, om der skal trykkes pä knappen »op« eller »ned« : 

- 80 



»J eg var alene. H vad skulle jeg nu stille o p  med mine tanker o g  fo lel
ser7 O et var, som om jeg stod i en elevato r, og min vilje b esternte, om 
der skulle t rykkes pä knappen f or »op« eller ,,ned« . J eg kom i tanker 
om el afsnit af en sang , som en af de smä pro feter är t ilb age har sun
g et: »Da vil figent rce et ikke gr 0nnes, og der vil ikke blivc nagen v.:.ekst 
pä vinstokkene. O lietrreets udb ytte udeb liver, og markerne bring er 
ingen afgr0de. Fär bliver revet f ra hyrder, og i staldene vil der ikke 
vce re noget kvreg .  Men j eg vil g la"! de mig i H erren, vaz rc forn0jet i 
Gud, min f relse.« (H ab akuk 3 ,  17 f. ) .  
»Sangen« kunne man lo kke frem og synge h0jt . Den I od sig ikke !.en
gere uds<Ette. Den kom f ra den sender, der hedder >>H elli gändcn«. D en 
kvcE lende d0dsangst forvandlede sig t il en stor glrede, der var hinsi des 
al f orstäelse. Og glredc og  fred er eet . J eg sto d helt h0jl oppc, o g  j eg 
ville lade mit b lik strej fe om.« 

Laure) Lees l ro havde imod al fornuft flyt tet hendes d0dsang sts b jerge. 
Hun var igcn f ri, f ri t il at gä sin vejl New York T imcs komment erer: 
»Hvad Laure( Lee g jorde, var svaret pä dct , der skctc med hende: op 
mod d0den satt e hun tälmo dig hcd, g lre de, cn personlig livsfi losof i o g  
tro en pä Jesus.« 

Hun o plevcr sin incl la"! ggelse pä sygehuset som ankamst t il en anden 
planet og lider omtrent et kulturcho k. Ekscmpelvis gennemlever hun 
panisk ang st, da der i stedet for den planlagte ult ralydmäling til kon
st atering af tidspunktet i svangerskabet pä grund af et def e kl anlreg 
straks skal begyn des med strälet erapi . Hun lader o s  oplevc , hvordan 
hun i en vision kommmc r i t anker om den b ibelske fortce lling om 
Naaman, hvilket g iver hende tillid o g  ro: 

»J cg var skr.:cmt til d0de. Dc t forekom mig, som om jeg stuvet ind i en 
kreaturvo gn skul le slreb es t il AL1 sswitz eller en anden d0dslejr . 
Min ang st var umädelig , da jeg sä ho spitalsg angen for mig. Endnu 
havde jeg ikke forstäet nogct om teknisk udstyr, smät eller stort. Men 
her blev pal ient er b ehandlet bag b lyb csläede d0re, pä hvilke man kun
ne lre sc: Forsigtig, livsf arel Radio aktiv st rälingl 

R0de lampc r J yste op, medens t ekniske assistenter d rcjede pä knapper 
og b etrag tede kr<Eftofrene via en b illedskcE rm.« 
»Man bragtc mig ind i et unders0gelsesrum. Jeg bad af et hedt hjert e. 
D a  kom jeg som i en vision i t anke om en b ib elsk fort �lling: 
Syreren Naaman var spedalsk. H an ops0g te en af Guds prof et er, der 
pälagde ham at dykke sig syv gange i Jordan, hvis han ville vrere ren. 
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Naaman viste dette räd fra sig , men tilsidst adl0d han do g o g  blev 
rask. 
1 den hislorie drej ede det sig dog om no get meget mere. Det' sto d  i det te 
0j eblik klart fo r mig , at der var en bestern t vej , j eg skulle g ä, og at jeg 
ville blive rask, hvis j eg underkastede mig besträlingen.« 

Mcdens hun endnu af ventende underkaster sig forbercdelsesp ro cedu
ren, som he r sammenlignes med en lorlurscene i en Science-Fiction 
rnman, meddeler man hende, at stra lebehandlingen er udsat L il efter 
Li ltralyddiagnosen. J ubl ende afslär hun » transp orten p r. rullestol« og 
(j eg) » drog min vej med glrede. « 
Derp ä fo lger dommen: omg äende strälebehandling er päkrrevct: 

»Jeg var ikke ubekendt mcd f aren fo r fostcrct. Jeg kremp ede m ed 
tärernel « 

I betragtnin g af den forestäende fo rl0sning var overlregen igen i tv ivl 
om terap i o g  ville overlade af g 0relsen alcne til den vordcnde mo der: 

»Mine nerver var sp rendt til bristepunktet. A lle mcEn<l k,j .  H vis j e g  
havde haf t  krt.ef ter til det, ville j eg den ef termiddag va:? re h� bel b ort 
bare for at o p spo re et eller andet, man kunne sto le p ä, f . eks. el L rce.« 

Mcn man I od hende päny komme. Besträlingcn startede omgäcnd e. 
lgcn o p levede hun sig umiddelbart fo rpl ig tel til mods tand, e rf arede 
Guds medleven. H an er ho s hende: 

»Man skubbede mig incl under midten af rn askinen. Jeg f ik 0rebesky t
tere p ä, fo rdi den lavcde et vo ldsomt spektakel. De lag de en lil le pose 
med ris un der nakken og bredte et fo rklcE de af bly over maven. Jcg 
kunne mce rke barnets bev.=!!gelser i mig , og mine tanker kredsede h ele 
tiden om Gud. 
Pä den dag, der var bestern t til den anden behandlin g ,  str0mmede ig en 
langsomt fred incl i mit hj erte, ligesom havet, der ved ebbe trrekker s ig 
tilbag e. Jeg tilbragte de timer, da f loclen lidt ef ter lidt steg , med m ine 
vandf arver, me dens j eg mätte trenke pä  Esaj as' ord: 
»När du gär g ennem ild, 
skal du ikke brrende, 
og f lammerne skal ikke svide dig .« 
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Kampen mellem >>modstand og hengivelse« bliver ved. Hun skildrcr 
den i rystende bil leder: 

»Oisse »l0ver« blev hos mig i v<Erelset. Ofte voksede de til det krempe
mcl:!ssige, sä jeg skcElvede for dem . Tit kunne de ogsä vcEre smä, men 
de var a l t id nrerva:!rende - og viste ta:!nder. 
Bortset fra angsten for de krceftbeka:!mpende midler vi l lc jeg ikke sä 
gerne, at mi t  hoved skulle bl ive skaldet som en knreskal. En sygdom 
og dens behandling kan va?re en hel kcEde af ydmygelser. Den prygler 
ligefrem ydmyghed incl i en. 
Mit va?relse var blevet en isvcEddel0bsbane. Sä lrenge jeg sad og skrev, 
gled jeg gennem timerne, hoppede over forhindringerne og var i godl 
hum0r. Sä var der huller pä isfladen, som jeg matte kurve mig 
omkring. Mine fodder kunne blive väde og kolde, og hvordan jeg end 
lä i sengen, fik jeg igen og igen kuldegysninger.« 

Det langvarige sygchusophold udl0scr hjemve og 0nske om al d0: 

»Aldrig var jeg sädan som nu kommet ud af ligev.::egt. Jeg vil ikke leve 
mere - i hvert fald ikke pä et sygehusl<• 

Ogsä pä sygehuset oplever hun Guds nt!!rhed. Hun erfarer den, när 
hun m0dcr sine leeger. For en af dem, Michael Mainer var hun i f0rste 
ra?kke et menncske og ikke et eller andet tilfa:?lde: 

»Dette finder snarere udtryk pä det folelsesm.I!ssige omräde end i ord. 
Det var sjceldent, vores underholdning gik ud over det renl medicin
ske. Dr. Mainer gav kun sit indre Li! pris i ganskc smä port ioner. Og 
dog skete flg . :  han, den raske, blcv smittet af Laure) Lees indre ufor
gamgelige sundhed. Han siger: »Der var engang en tid, da jeg f0lte mig 
megel lykkel igere end i dag. Den ville jeg gerne tilbagc L i l .« 

Hans sp0rgsmäJ t i l  Laurel Lee: 

»Han vi l le vide, hvordan jeg var blevet en kristen.« 

Mary-Elisabeths f0dsel bliver for hende til l0ftet i et bibelsk budskab: 

Jeg folte, jeg kunne l0be til verdens ende af bare lykke. Lßrdag og s0n
dag tllh0rte Mary-Elisabeth for en kort stund mig - mig helt alene. En 
tryllekreds omgav os, og alle bekymringer for fremt iden veg bag den.« 
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Og da sp�db0rnslregen fortalte hende om Mary-Elisabeth, fa lder 
Daniels Bog hende incl: 

» . . .  ubevidst brugte han de samme orcl som i Daniels Bog siges om 
de fire drenge, der vrergede sig mod a t  spise af den urene mad :  
))Unders0gelsen viser, a t  hun er kraftigere end andre.<< 

Sä stiller ogsä han, !�gen dr. Stu, hende nresten umotiveret sp0rgs
mälet: 

»Tilh0rer De en eller anden kirke, eller hvor h0rer De til?« 

Iiendes s�gen efter et kritisk-sympatisk svar eller med Bonhoeffer 
hendes vej mellem »modstand og hengivelse1< fortsc:el ler, kun afbrudl 
af den ydre skiften rnellem hospital og hjem: 

»Indvendig var jeg sä udmat tet, at livet blev gräl og farvel0st. ForL id 
og fremtid gik tabt. Den daglige byrde trykkede mig t i l  jorden.« 

Meilern dem, der ikke er syge af krreft, f0ler hun sig selv som en spe
dalsk og lider alle handicappedes spidsrodsl0b: 

»Har De set de n!>de streger pä hendes hud? De er fra besträlingen. Det 
var, som om en flok spedalske drog forbi, og alle hviskede: Uren, 
urenl« 

Det vrerste er m0det med m0dre til kra:!ftsyge b0rn, hvis lidelse hun 
gerne ville skrige ud sammen med sin egen : 

>)Jeg havde f0lelscn af, at jeg bestandig mätte undskylde mig over for 
hele verden, fordi mine egnc b0rn modsretningsvis demonstrerede den 
personificerede sundhed. Dcres b0rn forlod dem, jcg mätte forlade 
mine. 
Vi har i Amerika en uformel afskedsh ilsen . Den stammer fra en rock
sang og lyder: »See you later, all igator« - Her mättc jeg trenke pä den. 
Hvem läner mig ord ti l  afskedens n0d. Jeg gär videre. Kalder d0den pä 
mig? Det er bedst, jeg skriger det ud: »See you later, all igator.« - Pä 
gensyn krokodi l le!« 

Ved siden af denne 1ifremadrettedc sorg« ( i  depressionen 5) over sävel 
disse b0rns som hendes egen tabtc frcmtid, oplever hun den »tilbage-
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rettede sor g« over clet, hun gennem sin sygdom aller ede har mi stet. 
Takket vrer e sin mand, op lever hun oven i k0bet den lidelse, at han 
for lader hende: 

»Da jeg kom hj em, op dagede jeg, at han havde fjer net noglc af mine 
L ing og pakkel dem i en kasse. Jeg hvresede til ham: »Hvad har du 
egentlig t�nkt ved det? - Du vil vrere fri for din afd0cl e hustrus sager? « 
»Ja, sädan omtr entl« svarede han. 

Dette var den 13 . marts. To mäneder sener e den 27. maj skri ver hun: 

»Hjemme - eftcr sigende er det det c neste sted, hvor man kan komme 
til hver en tid udcn at vrer e  bange for ikkc al blive modtaget . . . <• 
»Da jeg kom hjem, var adr essen ufora ndrcl - men mit  » hjem(( var det 
ikke mere.<< 

Hun for stär: 

»For ham var jeg d0d. Vi lcver i Lo forskellige verdcncr.<< 

Hertil former hun et talende billede: 
»Har du nogcnsinde set to hundc, der h0r er sammen, og hvor en af 
dem pludselig bliver k0r t over af en bi l? Den anden l0ber hele tiden 
rundt om ulykkcsstedet og hyl er. Den ved ikke, hvad den skal g0re.« 

Li nder dagbog snotalet »Mandag d. 30 .  maj« er desuden skr evct » amc
rikansk folkelig s0rgedag«. Sä folger det sidste trin af hendes for
ladthed: 

»Venner har taget sig af mi g. R ichar d  har ordn et skilsmissen. Mit liv 
var kommet ud i et dybt vildnis. J eg var Grete, der g ik vild i skoven og 
uden Hans. En ond heks ville rede mig, när jeg ville h0re pä  hende. 
Den cgentlige kamp udsp illede sig, när jeg I od grubler ier ne komme 
over mig. »Om aftenen grester os gr aden, om morgenen fr ydesang . «  
(Salme 3 0,6 )<< 

Dette » alligevel« p ä  trods af al fornuft fär hende ti l at leje en bolig, 
hente b0rnene hjem, slutte dagbogen, lade hendes lee ge, dr. Michael 
Mainer lce se den for der nre st at lade den g0re en rundtur gennem 
lregernes brevkasser, indti l den när det amerikanske sundhed sministe
riums p er sonlige rädgiver. 
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Laure! Lees budska b er ikke en forklaring eller for her ligelse af lidelsen 
som en pr0velse eller hjems0gelse fra Gud i betydningen en naiv
apatisk l0sning. I et int er view med hendes l.:e rer i »Sonntagsblatt« 
siger hun: 

»Ja, jeg ha r spurgt mig selv, hvorfor jeg mälte täle denne nßd. Og jeg 
har ikke kunnet finde naget p osilivl vc d lidelsen.«40 

Laure) Lees budskab er hende s vidnesby rd: H un har kremp et intenst 
med Gud, hendes ska ber , skreget, klaget, g rre dt, men Gud, hend es 
frels er har holdt s it lß fte til h ende: »Jeg stär ved din side. När Du gär 
gennem ild , skal Du ikke brrende.« O g  Laure! Lee la:! rer at acceptere 
sin kra:!ft i et kritisk- sympatisk s var; 

»Der er n ogel ,  j eg gerne ville, mine ]re ger skulle erfare. Jeg ha r op da
get forlry llende ting ved d0den. Det var en rejse i mit indre liv: jo 
merc dc l ydre menneske forgär, des mere bliver det indre hver dag 
ny l.« 

Laure! Lee er cn kvindelig Job. Hun har vandrel gcnnem helveder, m en 
hun lrre dcr ud af <lern , bliver  truldcet ud af den ubegribelige, smitten de 
tro, der mo d a l  fornuft og alle l�gc ligc pr ognoser kan fly tte bj erge. 
La ure! Le e Jever og vil leve som cl vicl nc i sin dagbog. 
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4. Ledsagere som problem for lidende 

Hensigten med denne unders0gelse var at  give den store kreds af muli
ge ledsagere ti l  l idende et indblik i krisebearbejdelsens proces og der
ved s�tte dem i stand t i l  mere effektivt at varetage deres opgave som 
partnere. Det har h idt i l  vreret de ramte selv, der er blevet fremstillet 
med deres erfaringer, behov og 0nsker. Heraf fremgik det, at i de fleste 
t i lfrelde var den menneskelige ledsagelse utilstrrekkelig, ja snarere en 
belastning. Dette skyldes ikke blot, at lidendes mentalitet i reglen var 
ukendt for ledsagerne. Endnu mere taler a l t  for, at disse overhovedet 
ikke er i stand til at optage alvorlig kontakt med dem, der lider. Ledsa
gerne bl iver i sig selv et problem. 
To ophold i Bethel f0rte n,ig til en erkendelse, der rystede mig vägen: 
1978 i anledning af synodekongressen for den evangeliske kirke i Tysk
land (EKD),4 1  og 1979 i rammerne af et projektorienteret seminar med 
studerende inden for fagomrädet predagogik. 
Synoden holdt m�de i Bethel for at anskuel iggfl!re temaet: >)Liv og 
opdragelse - hvortil?« Der ventede del tagerne et stort program med 
betydelig mulighed for i l0bet a.f rn0det at vzere sammen med medar
bejdere og handicappede. Derved overskred man de s.edvanl ige ram
mer for diskussion om diakonale opgaver. Synoden havde sat sig som 
opgave a t  behandle uddannelsesvirksomhed iszer med henblik pä 
randgrupper. De studerende fra Hannovers universitet havde valgt 
projektseminaret for at opleve et praktisk samarbejde med handicap
pede. 

Men sti l let over for et konkret tilbud: >)Bes0g hos eller samvrer med 
Bethelbeboerne« sä bäde synodedeltagerne og de studerende sig kon
fronteret med en personlig udfordring, som de ikke pä denne mäde 
havde ventet. De blev udfordret i deres identitet. Synodedeltagerne 
reagerede i forste omgang pä det med mere eller mindre rationaliseren
de afvrergemekanismer f.eks.: 

»Der er simpel then for lidt tid til det ! «  
»Jeg forstär allerede naget af det. Det vi l le da  se sä nysgerrigt udl« 
>>Det ville V<Ere bedre at forskäne de handicappede for sädan en besig
tigelsel« 
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»Jeg mä indr0mme: jeg ved ikke rigtigt, hvordan jeg skal forholde 
mig. folger De med?« 
»Jeg ville egen t l ig gerne gä derhen sammen med Dem, men endnu har 
jeg aldrig set sädan noget. Hvad skulle jeg egen tlig der?•< 

De studerende ytrcdc aggressiv kritik imod det. fost gjorde de s ig 
lystige over ghetto-situationen: »Hvordan kan man bygge en hel by 
fuld af handicappede?« Ocrna?st over udnytningen af beboerne i 
Bethel: »Hvordan kan man sclv tage imod sin l0n, när de mennesker, 
der g0r deres arbejde der, kun fär 1 pfenning f or 10 brevordnere og 
aldrig när op pä mere end 30 DM. i lommcpenge?« Sluttelig reagerede 
de med stil tiende protest. 
Beggc begivenheder b0d pä vrerdifuldc hja?lpetilbud: blandt synodc
dellagerne blcv der i personl ige samtaler l121bende gjort reklame for 
bes0gene - alle beboere havde i ugevis ventet pä »dcrcs« synodedel t a
gere. Oe, der var interesseret, blev da ofte i forbindelse mcd mältider
ne evt. for ellcr eher udvalgsmsi,derne ledsaget personligt under dcres 
f0rste bes0g i et af Bclhelhusene. Det var forbavsende, hvordan deL 
atter og atter lykkcdes netop for de handicappede med deres uti ls l0re
de, spontane gl�c.lc at ncErme sig de ikke-handicappede, synodedel la
gerne, og gennem dcrcs manglende forudindtagethed l0se gresterne af 
deres generthed, ofte t i lmed smillc dem med deres gkede, sä de pludse
lig gjorde et eller andet sammcn - byggede, malede, legede, h0rte pä,  
var hinanden nrer. Den personlige kontakt havde bygget bro ovcr 
amgslel ighed og ladet den forste kontakt udvikle sig. 
Jörg Zink42 beskriver meget anskueligt denne tildragelse: 

»Dct er en kendsgerning: vi raske var bange. Dct anede os, a t  ogsä vi ,  
ligesom de, kunne miste vor sundhcd, vor oprette gang, vor sikkerhed 
og produktivitet, vor frihed og tilsidst vor selvagtelse. 
Og da n21rer der sig en urangst, der kommer frem fra dybet. Vi lukker  
121jncnc, 121rerne og tilsi dst munden og gär forbi. Lade stä til og fortrren
ge, det er alt hvad vi kan. Men dervcd skubber der sig et hel t bjerg af 
umcnneskelighed incl mellem raske og handicapppede.« 
Hos studenterne var der uforholdsmcEssig mcrc tid til rädighed .  
Karaklerislisk for deres projektoricntcrede studium var jo netop vek
sclvirkningen mellem reel erfaring og tcoretisk reflcksion over det, der 
skete. Som f0lge heraf byggede projektseminaret, analogt med model
len fra Clinical Pastoral Tra ining (CPT), pä den sna:!vre forbinde lse 
mellem praksis og teori. Studiedagen omfattede t re opgaver, forst om 
formiddagen praktisk erfaring i samarbejdet mellem ·studerende og 
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voksne handicappede pä de mest forskellige arbejclsomräder i Bethel
husene. Derpä fulgte efter middag den teoretiske refleksion over deres 
selvoplevede samspilsproces med Bethelbeboerne ved hja:!lp af skrift
ligt udformede samtale-erindringsprotokoller, hvor enhver pr0vede a t  
fä orden pä de specielle sp0rgsmäl, der var forbundet med hans egen 
adf.:.erd. Disse samtaleprotokoller blev da om eflermiddagen genstand 
for det teoretiske seminar, hvor gruppemedJemmerne i faellesskab s0g
te teoretisk begrundelse for deres fremgangsmäde for pä dette grund
lag at komme ti l  erkcnclelse af mu ligc a l ternativer. De studerendes vig
tigste slutresulta ter l0d: 
- det er ikke de handicappede, der bygger broer til os, der er handicap
pede, men vi, de 11raske«, er handicappecle m.h . t. at etablere kontak
tcr. Vi er bange for grave, der skiller, bryder broer af eller finder dem 
slet ikke. 
- clct er ikke de handicappede, der udnytles pä deres arbejdspladser i 
va?rkstederne, thi der oplever de en mening med det de g0r, og e t  
samarbejde. Vi, de  ikke-handicappede, er ofre for vore egne forestil
l i nger om, al ydelsc og profit giver l ivet mening. Ford i vi fojer os efter 
de 0konomiske mäls tvang, blivcr vor adfrerd ofte tom for mening. 
-det er ikke blot handicappede, der skal integreres i det menneskelige 
frellesskab. Ogsä de ydedygtigc og begavede er henvist til dette. Vi, de 
ti lsyneladende ikke-handicappede mä befries fra vore fa lske mälsa:+ 
ninger og ensidige normer. Vi har brug for de handicappedes korrek
tiv for at finde nye livsmul igheder. 

Selvom der ikke forcligger vidnesbyrd om synodedeltagernes egne 
bed0mmelser, t0r man dog ogsä af deres adfa!rd og reaktioner slutte, 
al de for deL meste falte sig indcrligt uforbercdte og derfor usikre. ßeg
ge gange var det de samme erfaringer: 

»Det er ikke de handicappede, der er vort problem, men vi, de ikke
handicappede bliver et problem for dem! « 

Allerede Jürgen Moltmann° har reflekteret teologisk over dette 
sp0rgsmäl: 

»Afva?rgereakt ionerne s�tter de handicappede iblandt os i de spedal
skes situation. De bl iver isolerede, oversete eller kvalte i medlidcnhed. 
Det er ikke dem, der er vort problem. Vi er deres prnblem l« 

Bäde synodedeltagere og de studerende vandt altsä den erkendelse, a t  
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social integration mindre er et sp0rgsmäl om information end om i n
teraktion d.v.s. evnen til at kunne omgäs og vi rke med hinanden. 
Heraf folger: hvis normale mennesker f0rst gennem erfaring erkender 
sig som problem for de handicappede, er de i stand t i l  at rendre deres 
indstillinger og adfa?rd. Oet lacler sig g0re skridt for skridt at overvin 
de kontaktforstyrrelserne. Delte sker ikke pä grund af informa lion, 
men forst og fremmest gennem frelles handling. Deraf folger for e t
hvert menighedsarbejde og for ethvert fßlgeskab med handicappede :  

Samspil er  vc12scntligere end information. 

Erfaring mä gä forud for den tilstra!bte erkendelse. 

Delle beskrev en af de studerende pä baggrund af sin erfaring sälcdes: 

»Oette projektseminar gav mig mange nye erfari nger. Dct har hafl cn 
M>glefunktion m.h . t .  min indstilling til medmenneskcne, det vrere s ig 
med eller uden handicap, sävel som ti l  mig selv og min lro. I disse ugcr 
har jeg Jrerl, omend anclerlcdcs end jeg havde ventet, hvordan netop 
forsl evnen t i l  kommunikation muligg0r noget fcElles, betinger handi
cappedes og ikkc-handlcappedes integration. 
Jeg vil gerne bcgynde med en tildragelse i Bethel, der Iod os studcren
de erfarc konkret integrat ion af handicappcdc: 
Min vcninde, Julia og jeg arbejdede i de sidste dage af dennc uge i Lo 
n<Erl iggende huse, Store Bethel og Nebo. Vor spadseretur derhcn var 
naget scerligt, fordi to andre menneskcr deltog: Bethelboere, nu og da 
en kvindelig patient fra det hus, hvor jeg arbejdede. Min patient hed
der Maria og er 36 är gl . . . .  
1 cafeen kiggede folk nysgerrigt, men vcndte sig snart igen bort . Der 
var ingen, der rejste sig og gik va?k. Vi hjalp Maria og Ursula m.ed at 
tage frakkerne af og Iod dem vcElge kager. Medens vi ventede pä dct, 
vi havde bestilt, hyggede vi os ved bordet. Ursula og Maria sad over 
for Julia og mig. Vi var i tvivl, om vi dermed havde gjort nogel for
kert, men begge de to overraskede os. De str0g med händen hinanden 
pä armen, roste med tegn og ord t0jet. Fuld af deltagelse spurgte 
Maria Ursula :  »Hvorfor siger du ingenting7 Er du ked af det7 . . .  Det 
g0r ikke noget, at du ikke snakkerl . . .  « 
Denne udflugt viste mig, hvor meget vi kan lrere af de handicappede, 
f.eks. at glcede os ovcr t i lsyneladende smä t ing og at give agt pä det, 
der synes os sä selvfolgeligt . En anden mäde at se vcrden pä, el a l ter
nativ til det ydelscsorienterede liv.«44 
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De studerende beskriver anskueligt deres eget hand icap, den sociale 
kontaktforslyrrelse eller manglende evne ti l  kontakl. F.eks. :  

»Det er i dettc semester blevet stadigt tydeligere for mig, a l  del egentli
ge problem i min omgang mecl handicappede ligger i mig selv. Jeg bar 
de samme kontakvanskellgheder som lil ikke-handicappede, kun at 
jeg over for handicappede ikke kan skjule eller retouchere dem . .  «45

• 

»Som vi fastslog i gruppen, kom usikkerheden mest fra os sclv. Den 
blev fra os projiceret over i personerne (de handicappede).«j6 

»Sammenfattende vil jeg gerne sige, at det vigtigste for mig var at erfa
re mit cget kommunikationshandicap, samt mul igheden for at se, 
hvordan jeg kan behandle det, nemlig ved at g0re vanskeligheder, bar
rierer, hamininger og angsler til lemaer i sig selv.« 47 

Endnu et udsnit af en beretning om seminarforlri1bet: 

»Formiddagen var viet praktikfasen, og eftermiddagen var besternt ti l  
refleksion. Mere og mere tydeligt fremgik det af samtaleprotokol lerne, 
at de handlede om de samme vanskeligheder, som vi har mcd ikke
handicappede. Hvordan kan det lykkes at skabe en gruppeoplcvelsc, 
cn fcellesskabsfolelsc, sä enhver fornemmer, a t  han h0rer til7« 

» . . . det skete i en samtalesi tua tion, at jeg folte mig sä ramt af cn 
kvindclig patients isolerede sti ll ing at  jcg ikke lcengere kunne holde 
mine folelser tilbage over for gruppen og til sidst talte om det. Säcla.n 
kunne cn udredning af mit  eget problem bcgynde . . . .  Med denne 
samtale var der skabt grundlag for en af mine smukkeste gruppeople
velser: ved at äbne for egne folelser at erfare äbenhed til gengceld. När 
kontaktniveauet er afklaret, er det indholdsmcEssige let at overvinde. 
Pa denne mäde er det muligt for mig at leve med de andre og ikke ved 
siden af dem, for uden mine folelser virker ethvcrt indhold som en 
mur.«48 

Denne evne hos handicappede t i l  kontakt, der blev opdaget bade af 
synodedel tagerne og de studerende, satte pastor von B0delschwingh'19 

incl som det skarpeste väben i kampen mod Hitlers udsending, dr. 
Brandt, da denne under den dengang propaganderede »Nulpunkt
formel« skulle forhandle med Bethel. Det blev i l0bet af samtalen 
dr0ftct, hvad der er kendetegnet for, at et nulpunkt er näet. Dr. 
Brandts svar skal have lydt: 
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»D et er, n är d et ikke mere er ml.1 ligt at et ablere et menne skeligt fce lles 
skab med d en syge.« 

Hert il skal p astor von Bod elschw ingh have svaret: 

»Herr profess or! Evne  t il fa2llesska b er tosid igt bet in get. D et komme r 
an pä , om jeg ogsä h ar evn e  t il ftt! llesskab med d e an d re. En dn u  h ar 
jeg ald r ig m0 dt n ogen ,  d er ikke var i s tan d t il at etablere frellesskab.« 

Den , d er ber etter d en ne kun mun d tl igt overlevered e samt ale , nev121en 
pa stor Fritz von B od elschw in gh ,  foj er >> sit egeL t ilfa2 lde« t il og re su m e
re r, at d et var »en st ren g lektion for livet.« :  

»Som kand id at blev je g  f orf lyttet t il Neuebenezer og for fo rst e gang i 
mit l iv betr äd te j eg kl. 6 morgen stat ion 7 . Hu sfa d eren, Hollan slo g  
tcepp et til s id e p ä  d en forste sen g  ved d0 ren og sagd e: »D e kan straks 
begyn d e med at bad e vores Fr itz! « D et j eg sä kunn e ncesten h ave j aget 
mig ud af d0 ren : en totalt än d ssvag un g mand p ä  2 0  är, fuld af li gge
s ä r, med kn reern e  i ved var en d e krampe  tru kket h elt op t il armhul erne , 
hvor de var omviklet med vat for at un d gä flere beskad igelser. H an 
var ude af stan d ti] at sige et ord , og mä tte mad es og rens es for sn avs. 
Han lä pä  en t121 rvesen g, d er var op fun d et sp ecielt til d enn e  uren e syge . 
Kort og godt: for f0rste gan g i mit liv sä jeg en men neskelig e ksistens 
p ä nu lpunk tet. D a j eg h avd e lagt d enn e forfrerd elige bylt pä armen for 
a t vaske den i bad evrerels et, var j eg lige ved at smid e d en pä gu lvet. Da 
uvce sene t et kvarter s enere lä un d er trepp et, s v0 bt incl og for bundet, 
tcen kte je g: h er bl iver du ikke en d ag ) ren gere! Men d a sket e cl et, a t  
denn e skrrekkelige bylt beva:! ged e s ig og rakt e en arm i vej re t. For fcer 
de t sä j eg m ig om efter Br od er Hollan. In dt il nu h avde h an kun tavs 
iagt taget min omgan g  med den mest syge p ä  stat ionen , men nu mä t te 
h an da hjcelp e  til . En dnu i d ag kan j eg h0 re tonen i h an s st emme, h vor i 
blan d ed e sig rn ed lidenhe d me d mig og forbavse lse over sä megen u for
st an d h os en akad emisk u d danne t te olog: »Hr. kan d id at , fors tär De 
ikke, at F ritz vil sige Dem t ak? « 
Jeg h avd e ikke r egn et d enn e  Fritz for e t menne ske. Hvor mä d en syge 
ikke h ave lid t v ed at forn emme , at j eg over hove de t ik ke betragtede 
h am som et menneske, men som en a! kel gen st an d . Men h an lod m i g  
ikke un d gce ld e for d et. Der imod s0 gte han at fj ern e min n0 d over dett e 
fors te m0 d e med en ruin af et menn eske ved at takke mig. Han , den 
syge og än d ssvage , h avd e evn e  t il frellesskab. Jeg, d en raske, ejede d en 
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ikke, men ma tte h ave den gennem h am. Vi  blev  hurti g t  gode 
venne r. «50 

Ogsä af de stude rende be sk ri ve s  an skuel ig t  de h andicapped cs evne l il 
kon tak t: 

»I be g yndel scn var min si tuation be ste rnt af den holdni n g ,  at je g skulle 
g ive dem no get  o g  samtid ig fo rbunde t med an g sten fo r at g0re no ge t  
fo rke rt e ller  ikke at kunne opfylde me darbcjde rnes fo rven tninge r. 
Men gennem den parallell fo rl0bende be arbe jdel se af erfari n ge r  i 
vo re s studie g ruppe, blev  min si luation til sid st prooget  af den erkende l
se, at mrendene fra »Haus Arafra« o g sä kunne g ive mig noget.«s 1  

»Til med h ar vi k unnet g 0re den erfarin g, at de säk aldt  »hand icappe
de« kunne bygge en bro ove r  til os, fo rd i vi sel v  var h andicappede 
m.h . t. at o mgäs de and re s  h and icap, h vilke t de ramte o mgikkes hel t 
se lvfo l gcl i g t  med. 
Pä de tte punkl e r  man ge patien te r  l an g t  fo ran o s, o g  kun af de m k an 
vi leere at an sc uno rmali tete r so m noge t  sel vfol ge l ig t  og o g sä leere at 
o mgäs med vore  säk ald t  svage pä en säd an mäde, at de de rved bl ive r  
slrerke. «52 

1 denne sammenhren g sk al de r o g sä pe ges pä cn anden fare fo r »de 
sunde«, neml ig de t o ftc o ml alte h jeel persyndro m,$3 mang len pä evne 
til at udl rykke egne folel ser o g  behov fo rbundet rncd en tilsynel aden
d e  alm<Egti g , uan gribel ig facad e pä de so ci ale tjene steydel sers o mräde , 
de r er  bl cvet til struk tur i pe rsonl igheden. Det opträd te ogsä pä de t 
o mtal te semin ar i Bethel . En stud crcnde, de r selv var fysi sk h and icap
pet, en kvind cli g spastike r, undc rs0gtc i fo rbindel se med samtale an a
l ysen sine kon taktpro ble me r  ell er kon tak tvan skel ighede r i fo rholde t 
til beboe re i Bcthel o g  erkend te derved sine kon tak tfo rstyrrel se r  over 
fo r ikke-h and ica ppede: 

»Jeg beh 0ve r h andi cappede fo r at gl cmmc, at je g sel v  h ar en defek t, 
fo rd i de vi se r, at de h ar brug for mi g. Det er g an ske de t samme med 
ikke-h and icappede: vi k an gl imrende arbe jde sammen i gruppe r. Der 
kan je g altid bid rage med noge t fra rnine praktiske erfarin ger ( tid l. 
p�d ago g isk virk so mhed ) . De ko mmer vel o g sä alle gerne til mig med 
d ere s pro blemer, men hvord an er  det, när je g ikke kan brin ge noge t 
mecl, ikke spi lle r min ro lle? Sä er  de r in genl in g, sä er  de r to tal 
to mh cd . «54 
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la g tta gelsen a f  denne tomhed tog hun op ig en senere i en p ers onli g 
samta le og fortalte: 

»Det er falde t mig ind, a t  n är je g er  a lene, se r je g ofte i t imevis neto p 
p ä  d e  fjerns ynsuds ende l se r, som je g rig tig kan grcede  ove r. Der ha r jeg 
in gen rol l e. Der er jeg endnu kun mig sel v: Den handica p pede A .B. 
med sit ,mske om ncErhed og hel t  a t  vc12re menneske.  For de t meste ha r 
je g det me ge t  bed re efte r a t  je g ha r g rr.ed t , men de t kan jeg kun 
enrum . D e  and re ved s let ikke , at jeg er sädan.«5s 

Ved s emina rets a fslu tnin g  su p p lered e hun i grup p en:  

»fo rst nu e rkender je g, at  jeg s elv s om handica p p et omgäs and re med 
d efekter n0ja gtig som jeg i kke 0ns ker, and re ska l  omg äs mig. Ofte e r 
je g da ikke mig sel v, A.B. med hendes be hov, men jeg  spille r en r ol le: 
»A.B. g0r sädan, som om ... ,« men j eg ha r ogs ä nu l<Ert , hvordan 
je g kan rendre de t. Jeg kan s t il le mig ved 'siden af dem med mine p ro 
bleme r i s tedet for kun til syneladende p roblemfri sä  a t  sig e tilbyde min  
hja?lp >> fra oven«.s� 

Vi kan for sä vid t  til slu t te os Schmid bauers uds agn: 

»Det fo rekommer mig, a t  v<E rdifuld e menn eskelige eg ens ka be r in tet 
taber i vcerdi, n är d eres fremkoms t bliver n0jere und ers!<l gt.«57 

Derimod mä vi s cEt te sp0 rgsmälstegn ved hans redeg 0re lse for d e pro
fessione lle hjce lpe res konflikter i hans ana lyse af kris telig re ligion o g 
socia let i k. 
Säledes hcEvde r Schmid bauer , a t  »den his toris ke sammenham g  mellem 
kr is tend om og indus t riku ltu r synes uafviselig« , og han udp lu kker de i 
sammenhren g med hjcE lpe rsynd romet vresen t ligs te elemen ter: 

»D et fo rste er op fa t tel sen a f mennes kene s  a rvesynd . O et and et syns 
punkt: kris tend ommen s til le r he lt ent ydig t n.E stek�rlige vrerdie r ov er 
e gois tiske. »Elsk din nc12 ste som dig selvl « 

»Säl edes bliv er p lig ten til n�s t ekre rlighed s t äend e. Den ind g är en ejen 
d ommelig forbind els e med laeren om arvesynd en, d en op rindel ige 
s let hed hos en s el v og andre. Pa  en vis mäd e gär vejen til n res tekre rlig
hed over h ad e t til sig s elv.«5s 
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Deraf drager Schmidbauer under forl0bet af sin fremstill ing en for u
overlagt slutning: 

»Man mä enddog antage, at de sociale tjenester i vort samfund slet 
ikke mere vi l le kunne fungere, hvis ikke der gennem hjcelpersyndro
mets mekanismer bestandig fandtes mennesker, der var parate ti l a t  
slicle sig selv op. Nu som frzir er uselviskhed og opofrelse vaerdier, der 
bl iver forsvaret af en kristelig orienteret etik. Dette »som dig selv« bag 
»Du skal elskc din ncEste« bl iver ofte ikke hrzirt tydeligt nok .,<59 

Schmiclbauer har sikkert ret i, at teologien ved fortolkningen af n.Este
krerl ighed meget lrenge ensidigt kun har udlagt »elsk din nreste.« Han 
overser dog Bjergprredikenens gyldne rege! i Matthreus-evangeliet 
(Matth. 7,12): »Alt hvad I vil, a t  menneskene skal g0re ved jer, skal I 
ogsä g�re mod dem .« Teologihistorien viser, a t  den bestandig har vun
det stor belydning netop i overgangstider, när det gjaldt om under 
cendrede l ivsbeti ngelser at overvinde en stivnet tradition og ind0ve ny 
adfard som f.eks. pä reformationstiden. I dagens kirke bliver den 
gyldne regels mälestok dog ofte ikke klart nok forkyndt. Men dette 
ord fra Bjergpr.:Edikenen overser ikke sammenhrengen mellem vort 
eget bchov for hjrelp og krerlighed og vor adfrerd over for nresten. 
Schmidbauer blamder altsä af for den afg�rende dimension i et kri
stent menneskes frihed. Derved forstär vi de troendes selvst<Endige 
valg, der mod Schrnidbauers »hjrelpel0se hja!lper« med syndromet 
»social hj�lp som forsvar mod angst, indre tomhed, egne 121nsker og 
behov«00 netop definerer sig som »befriet hjrelper«, inennesker for 
hvem den hjrelp, de yder, b liver et praktisk svar pä Guds handlen med 
dem . Netop fordi de har oplevet sig selv som accepterede af Gud, 
bevreges de t i l  at dele disse erfaringer med andre. Efter vore forudgä
ende overvejelser - ogsä i tilknytning til biografieme - er dette den 
kristnes »kritisk-syrnpat iske svar.« Udover dette kan indvendes, at der 
i ethvert menneske Jigger bade frihedens mulighed og fangenskabet i 
tvang og egne erfaringer. I Bethel m0dte de studerende sävel »den 
befriede hja?lpers« gla?de som »den hjzelpel0se hjrelpers« n0d. 
Pa grundlag af erfaringer er vi afgjort af den mening, at der i vore 
meninger findes et stort antal hjrelpere med evne til frihed. Men vi ved 
for l idt om de kriser, handicappede mennesker gennemlever. Vi ved 
ikke, hvor meget vi gennem vor daglige adfa!rd g0r deres belastninger 
st0rre, og at menneskelig ledsagelse i kriserne kan mindske n121den . 
Rehabil itationsforanstaltningcr, der i dag tilbydes, er begrcensede t i l  
behandl l ngstidspunkter og sociale tjenester t i l  kontortider. 1 vor pro-
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blemstilling drejer det sig om at leve sammen i naboskab, pä arbejds
pladsen og i menigheden. Som folge af overvurderingen af pr.;estat io
ner og materielle goder kendetegnes samlivet ved mange! pä medmen
neskelighed og ved den upäagtede, svigtende evne til kontakt. Denne 
findes i forh0jet mäl over for handicappede og rammer dem i deres 
isolation Sil!rlig härdt. Af spiralfaserne i krisebearbejdelsens lrerepro
ces kunne vi se, at ledsagelse er mul ig for mennesker, der er rede t i l  at 
leere. Disse skavanker er ka:?rnen i problemet. Det sp0rgsmäl trcl'!nger 
sig pä, hvordan »de ikke-handicappedes sociale handicap« er opstäet. 
Herti l  har Tobias Brocher61 pä den 17. tyske evangeliske kirkedag 1977 
i Berlin opstillet denne tese: 
»De sundes sygdom - de syges sundhed.« 
Han belyser sin tese gennem en samfundsmzessig tydning: 

>>Ved at opstille et falsk sundheds- og prrestationsideal har de tilsyne
ladende raske frembragt en sygdom, der har haft katastrofale folger 
for vort samfund. De tilsyneladende syge, der ikke kan nä denne h0j
de af praestation, kan dog ikke overbevise andre om, at  et mindre prre
stationsniveau men med h0jere livskval i tet vi l le vcEre mere vc.erdi
fuldt.« 

Brocher beskriver de säkaldt sundes sygdom som svigten, skjul thed, 
skam, tvivl, folelse af mindrevrerd eller triumferende trods og over
kompenserende storhedsvanvid. Over for det kra:?ver han äbenhed, 
rerlighed og frihed for angst, at kunne tale om sig selv uden gene r t
hed, sä andre ikke blot tager del og kan identificere sig, men ogsä kan 
leere naget gennem vi l l igheden til at give sig selv. Men det formär pä 
afg0rende mäde den syge og den handicappede at yde som en opFord
ring, som udfordring, som korrektiv, idet han lader det blive mul igl at 
erfare den gensidige afhrengighed. 
Fischer62 og andre s0ger efter tydninger pa det menneskelige plan. I en 
afsl0rende drejning af det onde begreb »belastende eksistenser« ta ler 
han om ikke-handicappede, der pä·samme mäde gennem deres sund
hed bliver en belastning for omverdenen : 

» . . .  Mennesker, der uden betcenkelighed forudsretter deres egen ret 
til sundhed og kraft, som forst er tilfredse, när de synes sä raske, a t  de 
hverken beh0ver Gud eller mennesker, og som pä den anden side i reg
len er sä bange for tab af deres kraft, deres formue og deres tid, at de, 
hvor det er muligt, af frygt og forsigtighed befrier sig for at  hj�lpe de 
anfcegtede og dem, der har hjrelp behov. 
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De, som ufolsoml frasiger sig offent l igt og privat medansvar, som ikke 
vil ofre og ba!re med pä byrder og l idelser, er i langt hßjere grad rand
eksistenser. 
Det er dem og ikke de handicappede, <ler er samfundets egentlige 
belastning. Gennem deres skin af kraft og sundhed virker de lam
mende.« 

Med denne tese som udgangspunkt fores vi til en tydning af det, der 
forärsager manglcn pä kontaktevne. Del krrever dog en n(lljere over
vejelse over sammenhrengen mellem fa?rdigheden til a t  skabe og vedli
geholde menneskcl ige relationer og cvncn til at lide, som vi i n�ste 
kapitel kommer incl pä. 
Moltmann63 betegner Forbundsrepublikken Tyskland som eL aparl
heid-samfund, der privil igerer de sunde og dem, der er slrerke i at yde, 
pä bekostning af de handicappede og de svagc: 

»I s tedet for el äbent, särbart samf und opstär et I ukkel, uangribeligt 
f�llesskab med apat iske strukturcr. Det levende, äbne, särbare liv st0-
bes i beton. 
Delle er den moderne d0d: l iv uden lidelse, liv uden lidenskab.« 

Angsten for en atomd0d eller sägalt en !2lkologisk betinget d0d sa?tter 
han op imod den meget mere overskuel ige d0d »gennem vor egen 
apati.« 
Horsl Eberhard Richter64 unders0ger de psykologiske ärsager ti l clette 
problem, og han finder dem i »de säkaldt ti lpassedes, normol'ientere
des angst, der medffi)rer, at de udelukkcr afvigerne, de ikke
normoricnterede, og afgra?nser sig over for dem,« og begrunder, a t  
samfundet er henvist t i l  handicappede med den kontrasterende rand
gruppeverdens Funktion som stabil isator. Som forklaring henviser 
Richter til folgende psykiske mekanismer: 

. . .  at man intercsserer sig for sygdomme og misdannclser for pa bag
grund heraf a t  kunne fremtrcede som sund og intakt. I et givel ti lf.:elde 
kan man lettere holde angsten for cns egen truede identitet og for den 
uundgäelige dßd i skak, när man - i doser - bestandig kan beska?ft ige 
sig med, al der gives mennesker pä den anden side, der er m�rkede af  
sygdom og uhelbredelighed.« 

Analogt med det falskc sundheds- og pr�stationsideal, der af Brocher 
blev beskrevet som de sundes sygdom, klr11ver vi ifo lge Richter indre 
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psykisk det bi llede, vi er mest bange for. Hertil h0rer sygdomme, han
dicaps, seksuelle 0nsker, der er tabu o.m.a . Hvad mennesker i den ret
ning »iagttager uden for sig selv, beh0ver de ikke at registrere indeni 
sig selv.« Beskrevet i sin totale samfundsmressige funktion brerer kl0v
ningsprocessen og de projektioner, der er forbundet med den, kende
tegn pä »en reproduktion af urgamlc fors0g pä at betvinge angsten ved 
hjrelp af en dualistisk modcl: när du er skr0belig, syg og gammel, har 
jeg lov ti l at v<l!re strerk, rask og ung.« 
Carl Friedrich von Weizsäcker6' forklarer handicappedcs funktion i 
mckanismerne for ikke-handicappedes angstovervindelse og stabilise
ringsfors0g filosofisk som en samfundsmöi!ssig betinget psykisk for
treengn ing. Den grengse beskyldning mod samfundet for at det forhol
der sig fjendtligl over for dem im0degär han mcd sp0rgsmälet om en 
»relativ legitimilet«, om samfundets rct til al fortrcenge handicappede. 
Hans begrundelse er forst og fremmest: 

»Man kan jo ikkc hjrelpe mennesker, hvis man ikke elsker dem. Man 
kan ikke f orbedre samfundet, hvis man ikke opfy )der sine forpligtelser 
mod det. Ellcrs a!ndrcr man det uden at forbedre det og laver pr<Ccis 
den fcj l, man vil le undgä. Fortrcengningens legitimitet betyder :  men
ncskcr har brug for a t  kunne fortrrenge.« 

ldeL han definerer fortrrengningens elementrere formal - som sja!le l ig 
proces - ved bevidsthedens afskrermning mod et u0nsket incl.hold og 
betegner jeg'et og dets sprog som en sjrele.lig prrestation, anerkendcr 
han samtidig n0dvendigheden af psykiskc mekanismcr, der afg0r hvil
ket sjreleligt indhold, der h0rer mecl til opbygning af en person og 
hvad der ikke g0r del: 

»For sä vidl kan fortmmgningen af det samme indhold forst vc.erc legi
tim og noget senerc, fordi vi modnes, bl ive til den farl igste form for 
l!l)gn, l0gncn mod ens egen samvitt ighecl.11°0 

Dcnne l0gn mod sin egen samvittighed beskriver Dorothee Sölle som 
den levende d0d hos mennesket, der kun overlever ved at produccre, 
og hvis cl0d og helvede l igesom »den bibelske d0d af br0d alene« er 
selve kontakt l0sheden. :67 

»Den d0d, der for a lvor truer os og som omringer os midt i l ivet, er  
manglen pä kontakt. Den er det helvede, der opslugcr os midt i l ivet, 
midt i produktionsprocessen .«66 
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Kirkernes Ver densrä ds konult at i on i 1 978 er kl�r ede i et memor an dum 
om de handicappedes i solerin g :6Q 

»Hvor de han dica ppede mang l er, er en menighed selv han di ca ppet. 
AJle menneskers enhed, uanset deres han dicaps, er et t egn pä , al ver 
den kan blivc bevarel for inhuman iLet. De handicappedes til sLedevre
relse holder bc vidsthc den vä gen for, at cr hver t menneske er cL skn.() be
l igt , t r uet , t aben de, C l  af Gud skabt og velsign el vce sen . Vi beLoner 
med eftertr yk, at samh0ri g heden mellem han dicappedc og ikke
han dicappede er en udf or drin g.« 

Som resul tal af vore overvejelser f ast slär vi pä den ene side at handi
cappedc og syge kl art er henvistc L i l  de raske, som kan skyde dem fra 
sig , pä den anden side at raske min dre L ydelig l er henviste t il de syge, 
hvilket de livct i g ennem kan fortr �nge, i deL de undviger den l rerepro
ces, de r skal bear bejde kr i sen. Ganskc visL med den pr is, at de i kke 
f in der der es i denti tct og derved ogsä svce kker el l er 0 delreg gcr deres 
evn e til oplevelse. For al modvirke dcnne »d0 d« i kont aktl0 shed mä vi 
t age  st illing til resul t atct af analysen af de han dicappedes biografier : 

Det er de i/<:lce-/1cmclicappede, der er de h.andicappedes problem, og 
ilcke de ha11dicappede, der er vores prob/ein. 

Samfundet/111e11ighede11 /1ar brug for de handicnµµede ligesom de han
dicappecle l,ar brug for sar11furzdet/menighede11. 

Denne dobbelte t ese g0r, at vi mä genn emt ren ke opg aven ved den 
menneskelige ledsagelse pä en ny mä de. Alle mennesker, i hvis omver
den handicappede kun kommer t il syne i randen, skul le sp0rge sig 
selv, hvern de hi dt il har over sel , hvil ke er f aringer de genn em deres 
adfrerd har fremkaldt hos l idende. Ved ikke at t age  hensyn t i l  de han
di cappedes vedvar ende l ide lse og ved at n�gte dem menneske l ig l edsa
gel se har de samticl ig g ivel afkald pä chancen t il at befri sig sel v for de 
fal ske vrer dif orest ill ing er s tvang og at opdage og t rcen e egn e  for r in g e
dc cvn er. 1 vor es kriset i lstan d har vi br ug for par tn ere, der virkc l ig g0 r  
an dr e, af os fortra!ngte f ormer for det at v<C re menneske, som kan 
accc pt erc grren ser og vente ,  som hol der ud, nä r der ingen udveje f in
des og derigennem udvikler cvner ,  der g0 r menneskelighed mul ig. 
Men ogsa folk, der arbejder prof essionel t med han di cappedc - socia
l arbejdere, socialpredag oger, besk.e ftigel sesvejlederc , psykol oger, 
lee g er, diakoncr og sjreles0 r gere - finder gennem de handicappedes 
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ytringer i biografierne anledning ti l  at efterpr0ve deres adfa.rd. Meto
den »hjrelp t i l  selvhjrelp«, som man i dag arbejder efter i de sociale 
fag, fonnidler stadig ikke den erkendelse, at ved ledsageise af handi
cappede - ret forstäet - bliver rollerne som leerer og elev hele tiden byt
tet om: ogsä fagfolk kan erfare »hjcelp til sclvhja!lp« fra de mennesker, 
de henvender sig lil, när de ikke tager fejl af egne svagheder. Vi mang
ler i vid udstra:?kning den afg0rende dimension ved menneskelig ledsa
gelsc, ncmlig kontaktevnen. Men dermed er sp0rgsmälel stillet om 
l idelsens betydning i menneskelivet. Medmen neskelighcd bliver kun 
en virkelighed, der lwor mennesket igen bliver i stand til at lide. 
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5 .  Lidelse og evne til lidelse -
teologisk betragtet 

Den virke lig vell ykkede k ris ebea rb ejdelse foru dscetter, a t  ledsa ge ren 
selv bca rbejder  si ne e gne k riser og erke nde r de t yp iske Faser i de ns for
l 0b (sp iral faser) , bevids t  genne mlever de m og de rved u dvik ler  ny ev ne 
til a t  ku nne l ide. De t er  l igeli l, a t  ne top ve d en sjazles0rgerisk l edsa gel
s e  er de tte scE rlig v igti gt. Hvis de t b l ev e rkendt og p rakt ise ret a f  k ir
ke ns me da rbejdere ,  v ille det v rere e n  stor fordel bade for de m, de r e r  
ra mt a f  l ide lse, og for ledsa gerne selv. Ku n pä  de n mäde fora ndres 
kvalite ten a f  det fcEJ les liv. 
Ma nge a f  de a nforte ekse mpl er vis er, a l  netop ve d de n men neskell g e  
l edsa gelse kommer ogsä teologiske s p 0rgsmäl h ele tide n incl i b il l ede t. 
De t er ikke opgaven med dette a rbejde a t  b el yse diss e p roble me r. När 
de r a lligevel a ns tilles te ologisk e overv ejelse r, er det kun f or a l  v ise , a t  
de r her  a fte g ner  si g nogle mul ige  u dvik linger, der ogs ä v ille ku nne 
b ringe de ra mte mc re s jcEl eli g h ja?l p og l i ndring . Det siger dog s i g  s elv, 
at det kun er s p0rgs mäl , de r he r lcEgges fre m  og ikk e  f rerdige sva r. I 
ov ere nss temmelse me d u nders 0g els ens h ove dformäl er  det ikke mi n 
h ensig t a t  grib e ind i de teol ogiskc eks p erte rs sa mta le, men hel t la de r  
det s ig  dog ikke u ndg ä. Ma nge sa? tni nge r f är s imp elthen fors t fa rve , 
när ma n vcd, hvem de er l il gav n for og hvem de g 0r fortrred. Ti lme d 
er fa rer  v i  ogsä pä  de n mäde ,  hvor ma nge tydig t det ma n i a lmi nde l ig 
h ed kal de r  teologi ka n vcEre. 
I et s ids te ka p itel v il f orfa lte rinde n, de r ikke e r  te ol og, f ors 0ge a t  p rce 
se nte re na gle aktuel le , te ologisk e syns punk ter. Med u dga ngs punkt  i 
det u rga mle s p0 rgsmäl om l ide lse ns/kris ens »hvortil « dre je r  de t s ig  
he r om at g0re s ävel de m, der er ra mte som de m, der ikke er det, for
trol ig e me d muli g e  mc ningstilbu d. Med he nbl ik pä  de forna:,v ntc 
mäl gru p pe r  g ives de r a fkald p ä  e n  s ys tema tisk a fha ndli ng .  I s te de t  
s0g er vl gennem ekse mpl cr a l  la de nog le  teologer f ra b egge  konfess io
ne r komme t il orde: f ra ka tolsk s ide b lev udva lgt Ha ns Kü ng: »Gu d  og 
Lidels en« fra 1967 og Griesbert Greshake: »Krerligh ede ns Pris« 1978 , 
f ra e t  eva ngelisk p ers pektiv Dorothee Sölle: »Lidelse «  1 973 og Klaus 
Mü ll er: »O m Lide lsens Mening« 1974. Den sids tncev nte er f ysike r, 
me n ser de t s om s in livsop gave a t  k omme i dia log me d teologie n. 
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De leologiskc afhandlinger beskaeftiger sig med lidelsen i sig selv. Kri
sebearbejdelscn st i l ler derimod det eksistentielle sp0rgsmäl om evne 
Lil al kunne l ide. Kun i den er medindbefattet en andel af andres l idcl
sc. Det ti lrädes at man ved de f0lgende teologiske meningstydninger 
ikke taber dette presserende sp0rgsmäl af syne. 

5.1 Küng, Hans: >)Gud og Lidelsen.<< 1967 

Blandt detle ärhundredes storc tcologer er Küng en af de fii,rste, der 
g0r menneskets l idelse til udgangspunkt for vidtraekkencle systemati
ske overvejelser. [ en slorl anlagt bue udkaster han 70 i fem trin s i t  me
ningstilbud Lil sp121rgsmalet om »lidelse, hvorfor og hvortil?<< 

[ det ( 0rste lrin udf0rer Ki.ing det, som laesere af cn teologisk skribent i 
almindelighed ventcr, nemlig en kritisk diskussion af den tradit ionel le 
la?re om »Guds rclfccrdighed.« Han knyller ti l ved Leibniz, der som 
bekcnclt ikkc blot har skabt begrebel, men ogsä har udformet det klas
siskc udkast ti l en teodice (forsvar for Gud), sä det bl iver en omfalten
dc kosmodice (forsvar for verden) (allercde dengang havde Vol ta i res 
»Candide« spottet »den bedste af al le verdener« ). Leibniz tager s t i !Ung 
til det metafysiske, fysiske og moralskc onde. Han bestrider, a t  en ver
den uden lidelse skulle vaere bedrc. Küng finder forklaringen i »den 
uovervindelige t i l l id L i l  den gode Gud«, som bar Leibniz, og som forlc 
ham til »at rel faerdigg121re ikke blot Gud som den absolut fuldkomnc 
og gode, men t i l l ige verden som den bedste af al le de mulige verdencr, 
Gud havde kunnel skabe.« Allercdc Kants v.:erk »Om det mislykkedc i 
al le filosofiske fors0g pä en tcodice« var en t i lslrrekkelig dybtgäende 
krit ik. Küng erklaerer oven i k121bct: »selv om en teodice kunne trenkcs, 
vi l le dens skarpe logik sä ogsä ramme eksistentiell, sä den overbev iste 
lidende mennesker?« Kan den givc >)de i l idelsen fortvivlede menne
sker tr0st og kraft til at udholde og b�re den? Eller formär den kun at 
ti lbyde en klog, forstandsma::ssig argumen tation, der giver den l iden
de omlrenl l ige som meget som en forelaesning om hygiejne og lev
nedsmiddelkemi giver den, som sulter og t0rster?« 

Ud fra et ekscmpel i Dostojefskis roman )>Br@drene Karamassof« 
afsl121res i det andet trin uforskyldt l idelse i >lÜprnr« og t i l l ige en f ryg
telig anklage mod kirken. 

Ved et enestäendc dokument i verdensl i tteraturen, Jobs Bog udvik ler 
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Küng i e t  tre dje tr in »lroen« sti lle t ove r f or den uforskyldte lide lse: 
»Den for tn:Zlslnings fulde lro forklarer ikke lide lsen, men g ive r hja!lp til 
at s tä  den igennem - og de tte er de t afg 0rende.« Me d efter tr yk lader 
Küng os s c  »J obs venner, der dri ve r te odice, og hvis rel frerdig he ds be g
reb me d deres teore tis ke argumenter om li de lsens mening virker som 
nye angreb p ä  ham og dri ver ham endnu dybere incl i »de t farlige selv
fors var« og opr0re t. Gud vrer dige r Job et  svar. For Küng er del altaf
g0rende, at Gu d ne top ikke svare r me d en »te or i « ,  men g riber incl gen
ncm s in >> äbenbaring«: »Da svare de Herren J ob fra uve jrsskyen og sag
de: . . .  « fü, lge Küng äbenbarer Gud s i g  ikke s om den li gebere ttigede 
p ar tner, der kan inds taa vnes, men s om s kaberen, hvis ube gri be lige 
herlig hed er ren vis dom og godhe d. S tille t säle des umidde lbart over 
for s in levende Gud fors tummer Jobs opr0r: »Se, je g er for r inge, hvad 
skal jcg svare dig? Jeg la! gger min händ p ä  munden« (3 9 ,  3 1-3 5 ) .  For 
Guds viljes s ky ld kan J ob s ige ja til ve rden me d alle dens gäde r og al 
dens onds kab og lide lse .  O g  han fors tär, at han, gennem menneskeL, 
kunne f ä  re t. 

Med denne fortolkning af Jobskikkclscn folger Küng en udlmgning, der ogsä i den 
gammeltestamentlige historie er omstridt. Hvis man gär ud fra, at Jobdigtningen (til 
forskel fra den tidligrrc folkelige grundfortmlling) ender med kap. 39, 31-35 eller det 
ti lsvarende kap. 42,6, kan Jobs tavshed udla.!gges som menneskcts reaktion over for en 
tyrannisk Gud. Man kan ikke k:empe mod cn sädan storma?gtig, der praler med uhy
rer, han har skabt. Menncskct afbryder kommunikalionen. Fär dennc afbrydelse Gud 
lil at l ide? Trenker Dorothee Sölle mäske pä det, när hun siger ,>Job er sta1rkere end 
Gudl« Den senere ti lf0jcdc slulning, al Job fär .i l t  hundrede fold tilbagc forstmrke,· i 
mine 0jne denne Guds tyranniske karakter. Gud har vundet v<Eddemälet med Sata n .  
Job fär gPv insten udbetal t  kontant. G.:elder menncskelig lidelse og menneskcliv s ä  lidt 
for Gud, ,it den overv.:eldende crsta tning ladcr dct forgangne gä i glcmmcbogcn?71 

! folge Küng er de t at vrere ri g tig, at have og ville beholde re t mere end 
en  fe jltage lse. Oe t er s ynd. Job bl i ve r  i kke sp are t for at g ä  i re tte med 
s ig se lv. Gans ke vis t er de l i kke enkclte synder og forsee lser, som han 
jo ikke har nogle af, der piner ham. Allige ve l mä han blive klar over 
s in for ker' te grundholdning. »Hvad er l 0sningen p ä  lide lsesp roble
me t? « Küng s vare r kort: »De t  er trocns us ikre og dog be frien de vove 
s tykke.« Vi erkender os selv i menneske t  Job, fordi vi bag ham s om e n  
li dendc Guds tjener, der har bäre t sin egen lide lse, 0jner s ki kke lsen af 
en andcn Guds tjener, der har bäre t verdens lidelse og de finitivt ove r
vunde t lide lse, s ynd og d0d. I Jes us Kris tus op fyldes de t, de r er be bu
de t i de t g l. testamente. 
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l en mesten glemt lille bog (Eksistentialisten Job, Ht!idelberg 1952) skrev for omkr. 30 

ar siden Hnns Ehrenberg om "vor tids Job-modning« og anskueliggjorde Jobs Bog i 
fem rammende dctaljer.72 När han f.eks. lader Job sp0rge: »Hvorfor forlader Gud, 
t.lcn v i ,  kelige Gud (skal bctyt.le ikkc »t.lcn aln,;cgtige,, eller »det absolutte«) sin egen 
sim? 1 lvorfor bcfalcr han »forj�ttl!lscns fader«, Abraham al ofre »forj�ttelsens s0n«, 
den encsle7 Da Sf1mncn drog sit �idstc .\ndedrag: det er fuldbragll blev Cud den ankla
gcde. lngen anklager den Gud, der kan bcvises, men den virkelige Cud er parat til at 
brere skylden. Han har bärel clenl Eller ogsä: »hvis Gucl ikke havtle tält anklagen mod 
sig selv, ville Job have v;rrel aleist og nihilist.« Man mrerker sälcclcs srnc1·tcligl, hvor 
lidt nyl, der var til disposition for de nyere udl�gninger af Job, lwor oftc de vcl ogsä er 
skrevel pä bekostning af vort ukendskab. Siden Hans Ehrenberg, der sanwit ligheds
fuldt frcmhaivcr J2idrc eksegeter, omend dem eftcr 1945 mcu kritik, er mange senere 
nrbejder om Job gcntagelser. Var der her nt,gel, so111 skulle fortics, fordi Ehrenberg 
:,pillc·clc <l<'n MJgnc tro:,eksistcns ud mou den »la,rdom om Cud«, der lilsl0rer lilvrerel
:,l;'n og litlclscn? • Han!. Ehrenberg, tlcr <dlcrcd1: i 1945 havdc brudl med universiletets 
filosofiskc idcalismc og var blcvt.:t r,rcCst, har og:,.\ cl lcrs kun tundel sparsom gen klang 
i den officicll�· tcologi. Sidcn 1945 han han lcvct som cn politisk udst0dt og har pä 
baggrund af denne el'fa ring bcgynJt cn »tcologisk cksislens« i Vesltyskland . 

I et fjercle trin om ,,menneskets rctfc.X?rdigg0rclse« lyder Küngs tese: 
»Dette er den sancle tcodice: Guds retfccrdigg0relse gennem Harn sclv 
ved relf.erdigg0relse af clet fra Gud fjerne menneske.« Det minder 
strerkt om Karl Barth. Küng g0r rigtignok ikke her krav pä originali
Lel, när han fortsa!tter med, at i retfrerdigg0relsen viger det selvbevid
ste og egenm.egtige menneskes falske leodice for den nädige Guds 
egen antropodice (forsvar for mennesket), der af näde retfairdigg0r 
det aFm.egtige og synd ige menneske og dermed ogsä Gud selv som den 
retFrerdige og nädige. Derfor grelder: »Jeg kan g0re opnz,r mod den 
Gud, der i uforstyrret lyksalighed eller apatisk hinsidighed troner over 
al lidelse, men ikke mod den Gud, der i Kristi lidelse har äbenbaret sin 
egen medliden. I parallel til historien om Job udvikler Küng, at »der, 
hvor f orLrelli ngen om Job ender, begynder Kristi evangelium.« Me
dens deL for Job kun er den nädige Guds »ubegribelighed«, mod hvi l
ken han skulle rette s in fortr0stningsfulde tro, der äbenbarer sig, viser 
sig for os over »hin nädige Guds ubegribelighed<< den ubegribel igc 
Guds näde i Jesus Kristus og hans kors. Og »denne i Kristus afsl0rede 
nädc, som forvandler l idelse til liv, g0r en forsläende tro mulig, ogsä 
när denne besLandig forbliver tro.« 

I et femte og sidste trin udkaster Küng nogle tanker om »frihed i l idel
se« : »Guds kairlighed bevarer ikke for al lidelsc, men den bevarer i al 
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l idelse.« Dermed har lidelse og tnllst mistet sin brod, fordi der for den 
troende, der lever i lidelsens og d0dcns fcellesskab med Kristus, äbner 
sig en ny fremtid: »Men hvad der for mig var en vinding, har jeg for 
Kristi skyld holdt for et tab. - Ikke at jeg allerede har grebet det eller 
al lerede er näet til fuldkommenhed, men jeg jager efter det, om jeg 
dog kunne gribe det, fordi ogsä jeg er blevct grebet af Kristus.« (Filip. 
3, 7-14) Säledes stär den kristne vresentlig i dette »dog-al lerede« og 
»endnu-ikke« d.v.s. i lidclsens og friheden for lidelsens dialektik. Seg
ge h0rer pä samme tid med ti l  den kristne eksistcns. Derimod afviser 
Küng besternt en efterfolgelse af korset, der s0ger lidelsen. Lidelse og 
smertc er ncmlig et angreb pä menneskelivet. Efterfolgelsen af Jesu 
lidelse betyder a l tsä »ikke en efterligning af hans lidelse eller en efter
fuldbyrdclsc af Kristi kors. Krislus-lidelse er, hvis man vil s ige det 
sädan, ikkc sä megel det kristne livsideal som den kristnc cksistens.« 
Thi for den troende er det nye livs sidste tid allerede begyndt nu med 
den korsfrestede og levende. I bortdlllen fra del nrervc.Crendc vil han 
derfor al lerede nu kunne sige det paradoksale ord: »Og det er ikke 
Je.engere mig, der levcr, men Kristus Jever i mig.« (Gal .  2,20) Dette for
anlediger Küng til tanken om l idelsens forvandling: »Det stär fast, at 
lidelse er og bliver et onde, men det er ikke lamgere et ubetinget onde, 
der som i Buddhismen skulle kunne ophc.Cvcs gennem fornregtelse af  
vi ljen t i l  liv. Det eneste ubetinget onde er  at  vcere skilt fra Gud og hans 
krerlighcd .« 

Det volder besv.cr at  gä over fra de handicappedes lidelse L i l  »Kristi lidclse«. KLin tro
en kan vel g0re dcttc. Kl0ften mellem rcflcksion og erfaring bliver ovcrdrukket af eL 
,i vidne«, der selv i sin solidaritet - han sigcr endda: Gud er os begge fjern og nrer -
udtrykker det uta:mkelige, som den, der mangler erfaring, tager til sig. Den, der ledsa
gcr den ramte, er det elskende vidnel H vordan skulle der ellers • det skulle da vc.ere af 
den lidende selv - bygges bro mellem den forbandede enkeltsk�bne og Guds henven
delse til os alle! 
Qen sprogligc vanskelighed, der Jigger i, .it de fleste teologer bruger udtrykkct „Jidcl
se« sävel om cl hvilket som helst handicap som om »Kristi lidelsc i Gud,, kan f0rsl 
.ergrc rent logisk, til syvende og sidst udtrykker det, at selv i »trocn« kan dct faktisk 
forekommcnde onde (og netop 1ni11 sygdom) hverken ,,forkla rcs« cllcr 1>g0res 
meningshz,s.« Pä dctte plan er jeg (kun) fortsat tvunget til at gä i rette mcd Gud - ogsä 
af den grund behcwer samfundet de handicappede: de m,der os Lil at sp0rge om Guds 
retfrerdighed. Og da mä vi alle svare pä samme mäde: HAN lider umädeligt iblandt 
os, men mesl mellcm de sunde. Netop her er den handicappede et vidncl Mere end 
den uanfregtede sundc vil kunne vrere. 
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Pa slutspizirgsmälet: har l idelsen en mening7 svarer Küng: »Uende l ig 
megen lidelse er i sig selv meningsl0s. Ved Kristi d0d og nye l iv giver 
Gud os et ti lbud om mening. Et t ilbud, der mod al fornuft ti ll idsfuldt 
vil kunne gribes.« Gud er ogsä i m0rket. Lidelse er ikke et tegn pä, at 
Gud er fravrerende. Den kan netop omvendt forstäs som et kors, en  
vej t i l  Gud. Küng resumerer: >>Hvad der blev ha:!vdet a f  Leibniz og 
dunkelt anet af Dostojefski bekr<Eftes af Job og bl ivcr eftcr Kristus 
levet af Paulus: ogsä lidelsen er omfattet af Gud, er »ophrevet« af 
Harn. I al gudsforladtheden kan ogsä lidelsen blive stedet for et m0de 
med Ham. Den kristne kender ikke nogen vej forbi l ide'lsen, men han 
ved en vej ge1111em den. 

Taler ikke ogsä Küng altfor smukt eller blot retf.erdigg0rende om lidelse i Jesu navn7 
Har vi lov ti l sä hurtigt at tage brodden af en »skjult Guck Den lidencle erfarer dog i 
al sin bitterhed hvor lidt Gud, skaberen, udretter mod lidelsen. Hvordan kan der for 
alvor lydc cn opmunlring? H. Häring siger i A.J. Buch/H .  f-riis (udg.): »Sp0rgsm[1 I  lil 
Gud som el sp0rgsmäl til menncskcnc« (198L): »Gud er der ikke mcd magt. Han er der 
med krerlighed. Han er trofast mod dem, der lider.« »I kampen mocl lidelscn har Gud 

ingen magt, men nok del sidstc ord.« 

5.2 Sölle, Dorothee: Lidelse. 1973 

Disse overvejelser over l idelse bygger pä dct bibclskc budskab om Gud 
sorn »l ivets elsker«. Dorothee Söllc73 bevidner, at Jesus af Nazarelh  
gennem sit liv har vist denne uendelige bekrreftelse, idet ha.n acceptc
rede de foragtede og udst�dte mennesker og drog dem til sig, som blev 
fornregtede, e!ler som man tvang til at fornregte sig selv. Deraf fo lger 
for hende, at al Jidelse - legemlig og sjrelelig, individuel og kollektiv -
a l t id L i l l ige bl iver en udfordring, der st i l ler os over for den opgave at 
afskaffe den. Men dette n0dvendlge om end ogsä ofte ensidigt betone
de aspekt ma ikke gr;,re os blinde for en l igesä vigtig opgave, nern l ig a t  
Jrere af lidelsen. 

Lidelse og det at la?re af l idelse er i den kristne tradition bestandig ble
vet knyttet sammen med opfordringe.n t i l  at tage »sit« ( ikke et e l ler 
andet) kors pä sig. forst i erfaring af lidelse og dennes bearbejdelse til 
livsduelighed äbner sig livets dybdedimension. Det ga?lder om at a nse 
l ivet i sin helhed som meningsfyldt og v<Ere med til at  gl!!re det ti l lyk
ke. Det ufejlbarlige i clette krav om Jykke vi l  ifolge Sölle >>omfatte« og 
»omsmelte« lidelsen. 
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Mod denne grundantagelse st i ller Sölle to sp0rgsmäl: »Af hvilke ärsa
ger opstär l idelse, og hvorledes kan bctingelscrnc for den opha?ves?« 
Dette moderne samfundskritiske, udadrettede problem kan kun give 
mening, när det traditionelle, individuelle, indadrettede sp0rgsmäl 
ikke fortra?nges: »Hvilken mening har l idelse, og undcr hvilke betin
gclser kan den g0re os mere menneskel ige? « 

F0rst kritiserer Sölle skarpt »den kristne masochisme« som forklaring 
pä den uafvendelige lidelse d.v.s. de kristne tydninger, ifolge hvilke 
lidelsen tjener til at nedbryde vor slolthed, bevise vor afmagt, udnytte 
vor afhrengighed, at l idelse skulle vcere straf og pr0velse, middel til 
lu tring og opdragelse, og at dens sidste mening er at fore os tilbage til 
Gud, der nu forst bliver stor, när han har gjort os smä. For D. Sölle Hg
gcr vanskeligheden ikke sä megct i den cksistentielle tydning, som 
mennesker giver deres smerter, mcn mcget mere i den efterfolgende, 
teologiske syslemat isering, der er uclen respekt for den lidende, der 
enclnu ikke har erfaret nogen benrevnelse og indordning. Den er ligc
som »Leologernes mani for at tycle og tale, hvor tavshed var mere pas
sende« sv�r at udholde. Som en overdreven konsekvens af den maso
chistiske tilb0jelighcd skitserer hun som pendant en sadistisk Gud . 
Det er faktisk ikkc let at gendrive logikken i denne forstäelse af lidel
sen >>1. Gud er verdens almcegtige styrer, der tillader al lidelse. 2 .  Gud 
handler ikke uden grund, men retfrerdigt. 3. Al lidelse er straf for 
synd.« Ethvert fors0g pä al anse lidelsen som direkte eller indirekte 
forärsaget af Gud, medf 0rer den fare, at man tamker sadistisk om 
Harn. Det, der givcr dennc moderne indvending mod en sädan Gud 
vedvarende ret, er de uskyldiges lidelse, hvortil Sölle f0jer, at när man 
trenker pä omfanget af menneske l ig lidelse er alle »uskyldigc.« 

Hun fremhrever endvidere en »eflerkristen apati«, hvilket formodent
lig er en mere trreffende bebrejdelse mod vor tid. Tesen: »at 0nske s ig 
fri for smerter er a t  0nskc sig d0den«, thi apat i ,  ordret ikke-lidelse, 
efter meningen uduelighed til al lide, forstäes allerede som en sam
f undsma?ssig tilstand, hvor mennesker er sä behersket af strreben efter 
at undgä lidelse, sä det bl iver et mäl at unddrage sig kontakl og ber12>
ring overhovedet. När man tramger lidelseserfaringerne ti lbage, bliver 
livet fattigt pä folelser; l ivets »patos« forsvinder og dermed ogsä styr
ken og intensiteten i dets gla:!der. 
Den, der aldrig led ved at elske, oplevede heller aldrig en krerlighed, 
der blev geng.eldt. Krerlighed og lidelsc - de to kan ingen skille fra 
h inanden, hedder det hos minnesangeren Hartmann von der Aue. Sö]
le citcrer Küng: »man var mere bange for at kramke apatiprincippel 
end for at g0re det evangeliske billede af Kristus afstumpet.i< 
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Vist skal apatiproblemet tages alvorligt. Ogsä )Linge! og Ebeling har taget fat pä dctte 
sp0rgsmäl i opg0r med »Gud er d0cl« - teologien, der selv kom frem i opg0r med teo
diceproblemet. 74 Den Gud, der ikkc licler, er detroniseret, modstykkcl til den affckt
frie pcrsonlighed; apatl der som her. 

Nar mennesker i vort samfund t ager imod smerte som en sk�bne ,  
mod siger delt e if0lge Sö lle eklal anl betydnin gen af  d en kristne forstä 
clse af lid elsen , der jo netop afviscr den forest illing , at mennesket i 
afmag t er ud leveret til sk�bnen. »Smertens forvand ling , hvorved 
mennesker kommer ud af p assivitet og flugt og frem tll acceptering , 
kunne betyd e en sad an styrke for de  lidende , f und et i smerten. « En 
säd an teolog isk tanke bliver g anske vist kun til sand hed , hvis d en 
pätager sig p olitisk skikkelse. Den v�rste form for ud uelig hed t il lidel 
se er ikke det p rivate 0n ske om ikke at lide , mcn den politiske ap ali , 
der bl.a. me<l Vietnam som eksempel demonstrercdc , at »A uschw itz 
endnu ikke er overstael ... , «  netop ford i »Vietnam ikke var naget 
tema.« 
I forbind else mcd denne kri ti k p äviser Sö lle sammcnhamgen mellem 
» lid else og sprog«: vejen ud af lid elsens isolation gär over kommuni 
kation i klagen til solid aritet i forand ringen. »Det aktive erstatter den 
blot reakt ive ad f�rd. Overvind else af afmagten f0rer ogsä til forand
ring af strukturerne. « Derved ind bef atter hun d et ud sigt sl0se ved 
bestern te former for lid else , d er vil kunne breres, sä lrenge smc rt en 
endnu komm er til ud tryk unde r forud s�tning af, at mennesker ved al 
vrere sammen i en gruppe  d eler li vet med hinanden - og de t betyde r  
nelop og sä deler deres licl elsc. Lit urg iens mening afsl0rer sig p ä  en n y  
mad e: for ik ke at blive overlad t t il ap at ien kan mennesker i d ens faste 
formuleringer genfind e deres ang ster, smerter og d eres lykke. ßfzrn 
bliver d a  den helhed shand ling , hvor mennesket bevreger sig ud ovc r 
troen pä  den stumme Gud , som h0rer hjemme i d en fo lelseskoldc 
lidelse, og när frem t il den t alcnd e Gud , som h0rer hjemme i den lidc l
se, som er pr regel af smerte og lykke. T il denne talend e Gud henvendte 
Jesus sig i Cethsemane. For nutid ens menn esker afsJl,:l rer J esu vrerd-tg 
hed sig i hans d 0d sangst. Netop ford i enhver tr ussel mod det p ersonl i
ge liv ben� rer forbind elsen til Gud og bringer d en op rind elige tU lid i 
fare, viser Jesu erfaring i Gethscmane ud over 0d elce g gelsen. Den er en 
erfaring om samtykke: »Din vilje skc l «  »L id elsens kalk bliver et styr
kcnd e b<l'!ger. « 
Efler ind gäend e overvejelser om hvord an lid elsen bliver t il at ho lde 
ud , drager Sö lle fo lgend e slutning om » accepteringens sand hed« :  
»Styrken i denne p osit ion er dens forhold til virkelig hed en, ogsä t il 
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den elendige. Enhver form for accept af lidclsen er en acceptering af  
det, som er. Na:?gtelse af enhver form for lidelse kan resul tere i en uvir
kel igg0relse, hvor kontakten med virkel igheden bliver mere og mere 
spinkel, brudstykkeagtig. Det er umul igt at sige nej t i l  l idelsen, sä 
sku lle man sige nej t i l  livet i det hele taget, ikke indlade sig i nogen for
b indelse, g0re sig selv usärlig.« »D0den er menneskets totale mange) 
pä forbindelser« (Jüngel ) .75 Det drejer sig al tsä slet ikke mere om dct 
gamle teodiceproblem, om Gud vil straffe de lidende, om han har 
glemt dem, om han al l igevel elsker dem - eller endda elsker dem s.erlig 
h0jt. DeL handler ikke mere om barnets sp11,rgsmäl :  »Holder du af  
mig?« Voksne sp0rger: »Hvordan kan menneskcr virkeligg0re deres 
krerl ighed til Gud?« Dermed vender D. Sölles grund lreggende antagel
se tilbage: »Gud, der er livets elsker, vi l ikke menneskets l idelse, heller 
ikke som et predagogisk middel. Han vil dets lykkcl« Kristelig talt b0r 
accepteringen af lidelsen säledcs va:?re en del af det store ja Li l livet og 
ikke som det oftc synes, det enesle og afg0rende, bag hvi lkct bekrref
telsen forsvinder. 
Endnu engang anskucligg0r Söllc med Job som eksempel at »accepLe
ring af lidelse« pä ingen mäde er det samme som at b0je sig for det, vi 
ikkc kan a:?ndre, fordi det er  strerkerc end os. Acceptering betyder 
netop en overvindelse, som vi gär ud af pä en gang besejrede og styr
kede. Bibelens st�,rste tema er »udgang fra lidelse.« For Sölle grelder 
det, at »Job er slrerkere end Cud«, fordi han stoler pä den Gud, der 
forer ud fra lidelsen i fEgypten. Derimod er den Gud, Job lrerer at ken
de, kun en anden Farao. Job er sLrerkere end Gud, fordi han venler 
svar - ikke fra den, der skaber l idelse, men alene fra den l idende selv. 

I »Leiden und Lernen« hedder det sä: >>Det er en historie om opstandel
se, som har sledfortrcEdende betydning. Menneskets opstandelse er 
ikke et speciel t privilcgium for dct selv - heller ikke, hvis det hedder 
Jesus af Nazareth. Den gemmer i sig i häbet for alle, for det hele. Der 
var en, der sagde: >>Jeg d0r, men jeg skal leve«, en, der sagdc: »Jeg og 
Faderen, vi er eet.« Dermed er der ogsä givet et häb for dem, der stumt 
og häbl0st lider. Söllc udvikler, at ingen Himmel kan g0re sädan 
noget som Auschwitz godt igen. Men den Cud, der ikke er en h0jere 
Farao, har retfrerdiggjort sig i sin medliden, ved pä korset at d0 med, 
og hun betoner, at Gud ikke har andre hcEnder end vore. Man kan 
ikke sammenl igne lidelser ved at  sp0rge efter tallet pä ofre eller mäden 
aL d0 pä, men »det eneste, der kan srettes i forbindelse, er menneskets 
forhold til den ham tildelte l ide!se, hans lazren af den og forandring 
gennem den .« 
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I det sidste kapitel »Slavernes religion« h0rer vi om de mennesker, der 
bevidsl har l idt, »mcnneskcr, som vi kender, og som ved al  lide er ble
vet bedre og ikke mere bi tre, mennesker der for andres skyld har taget 
l idelsc pä sig.« Gennem j0dinden Simone Weils livsl0b skildrer Söll e  
medlidcnhedens solidariske vej. Simone Weil oplever sit »hvorfor«, 
s in Sßgen efter lidelsens mening som noget grät, der stni,mmer over 
hele sjrelelivel: »När Cud er frava?rendc, er der ikke noget, man kan 
elske.« Som model for den kristne tarnkning forbliver »paradoksel« 
uundvcErligl, acceplen af det, der kan lir!ses ud af natur og historie, af 
modsigelsc: »Jeg scr urctfa?rdigheden, 0del;;eggelsen, den meningsl0se 
lidelse - jeg tror pä retfairdigheden, den kommende befrielse, ka?rlig
heden, der blev afsk,ret i korsets nat.« Korset og opstandelsen er de to 
clemenler, der er konstitutive for denne proces. 

!folge Sölle er den kristne et menneske, der i kraft af Kristi kors og 
opstandelse har sin d0d bag sig. I sammenhc1mgsl0shcdens d0d »jeg 
kan ikke mere« er der kun valget mellem meningsl0shedens absurde 
>>kors« og Kristi kors, mellem den d0d, vi »apalisk« finder os i som 
noget naturligt og den d0d, vi lider som »passion.« Opstandelse er  
sjrelens evne t i l  midt i natten ikke at h0re op med at tro pä Gud, men 
del vil sige al sige ja til livet i dets hclhcd. 
Paradoksel at Gud ogsä elsker os, när hans krerlighed ikke er synl ig, 
er if0lge Sölle fremtidens subjektive mul igg0relse. Uden dette para
doks v i l lc fremtiden kun vrere af in teresse for de overlevende. »Den 
kristnc Gud er ikke en li lle, kinesisk lykkegud.« Jesus identificerer sig 
mcd de lidende. Han blev d0delig som alle andre for at overvinde 
d0den. At indlade sig pä Jesu vej betyder ogsa at holde fast ved para
dokset. Med sjrelesorgen som eksempel peger Sölle pä, at dette para
doks, som kategori ogsä i egen tlig forsland grelder den enkelte. Gan
ske vist kan et menneske l ide for et andet. Han kan dog ikke Lage 
smerten pä sig i stedet for den anden, men han kan stä ved hans s ide.  

5.3 Müller, A.M.K.: Om Lidelsens Mening. 1974 
Det forliste dogme om handlingsmennesket. 1974 

Müllers grundtese er: 76 lidelse er en produktiv kraft. Forudsretning 
herf or er hans krav om, a t  v i  skal opgive vort vcrdensbi lledes fa lskc 
prcemisser, der gär ud pä, al forandring alcne sker gennem aktiv i te t .  
Derimod er l idelse kun passiv. Som f0lgc heraf mener vi, a t  a l t  skal 
srettcs inrl pä at skaff� l idelse gennem handling, at Jade den forsv inde 
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ved en omtydning , g0re de n  til et retssp 0rg smäl ved at ford 0mme 
de m, d er volder  lide lse og g0re d en lettere ved at skyld ige lid er. 
Mälel for al h and ling bliver at gore lidelsen d isp onibel for de t  0nsked e 
formal , at g0re den accep tabe l  og objektiv. Imod dcttc scEtte r Mü ller 
sit alternativ: Lide lse n skal l0ses ud af den falske mod s�tning me lle m 
akt iv og p assiv. Den fär d og met om h and ling smennesket til at fald e 
og lad cr i stedet  p rocesscn udh old e af den  inakt ive. L id else ns betyd
ning afsl0rer sig f0rst der, h vor ikke h and ling og d ermed beh erske lse ,  
men interakL ion og de rmed af mag t  fär h 0je sle p rioritet. In terakt ion 
som en bland ing  af strukturel  og p ersonlig ve ksclvirkning kan blive 
p rod ukt iv for f0lelseslive t, när » sol id arite ten« ikke blot bliver leve t 
som J;:;e reformäl for en g ru p p e ,  men og sä p raktisere s som ind 0velse af 
levend e sammcnhamge  i d en mind sl e e nh ed, ne mlig et ind ivid , när 
h an med i terer pä  Gud og sig selv. Mü ller ove rveje r lid elsens mening 
p ä  la! rske len t il overle ve lseskriscn i tre tr in: fra de n  enkeltes livsl0b 
over d en kollektivt bearbejdede omv<E ll ning i vide nskaben til d en 
samled e mennes kehed s kr ise. 

Det f0rste trin, l idelse i dct ind iv id uelle livsforl0b, ud forme r h an ge n
nem ckscmp ler  fra re tsforh and linger og med icin. Den  mäde ,  h vorp ä  
lid else blive r dn� ftel af d ommeren og beh and let af lcE gen, h ar sin rod i 
e n  g a1, ske be sternt tankegang: d e ramte (särcde eller sy ge) gennemleve r 
d en »uantagclige ind re p roces<< , » akt0re rne« (d ommmer elJer lrege) 
»den  antage ligc yd re p roces«. Mü llers tese er ud sagnel om den menne
skelige lide lses uantagelighed : lid else kan kun blive frugl bar i den 
lidende sel v. 1 overens stemme lsc med J esu vidnesby rd i Bje rg p rred ike
ne n kan d en lidend e kun i selve l ide lsen h äbe p ä  he lbredelse ud af ind 
sig t. Deraf kommcr de ramtes la:m g sel  efter en indre ovcrv inde lse, d er 
for deres  ved kommende h renger ul0se lig t  sammen med sp0.r g smälet 
om lid elsens me ning. Med de nne bc toning af den  ind re p roce s stiller 
Mü ller d e samme grundl anker i ccntrum for sine overve je lser som 
Dorothee Sö lle. 
En säd an ind ad rette t h clbred elsesp roces f.eks. i forh oldct la?ge- patienl 
byde r altid p ä  en ud ford ring. Den kra?ver noget af d en h id tid ig e  
» akt0r« , idet  den af d en beh and lend c ! a?ge ford rer , at h an e t  lang t 
sty kke op g ive r sin »antagelige« lregerol le og op muntre r ham til at 
vrere »uantagc ligt« og smertefuld t ramt. Tager ! regen imod de t, som 
patientens sygd omsbillede lceg ger pä  h am ,  op lever den  syg e de n  
bekrreftelse , d er kan blive h am en forud sa?tning for at be krrefte sig 
selv og sin uanta gelige skae?bne. 
Jesu lid el se var ene stäe nd e ,  ford i h an konsekvent brug te lide lse sp ro-
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cessen an derl edes som et » indre forhol d«. ! folge JesL1 vidnesbyrd b l i
vcr l idel sen forst p rodukt iv og t il en forvan dl ende kra ft ,  der lw or den 
ikke i t il bageslag et ska ber n y  l idel se, men forvandl ing en ful dbyrder 
sig i den l idende sel v, fordi hans l idel se fo rbl iver uantagel ig. Det h0 rer 
m ed til l idelsens m en ing , at den vil g ive os den in dsigt , at » kun den, 
der udhol der l idel sen som l idelse og ikke som noget , der kan omt ydes, 
sä den bl iver forst äel ig ,  og som derved opl ever en ryst el se, när den 
dim en sion i iagttagel sen ,  hvor l idel sen s  m ening sl0shed p ludsel ig sl är 
om i en n y, sikkcr fremt id. Og det um iddel ba re i denne erfaring l ader 
sig da hel ler ikkc m ere begribel igt eft ersp ore. I den forstand bekendLe 
den russiskc fysikcr Sa kharov efter at han ikke ha vde kunnet forh in
dre en atoma r-ru t in etest-ekspl osion , der krce vede m enneskel iv: »Den 
f0 l el se a f  magtcsl� shed og gru, der dengang grc b  m ig ,  ha r prceget m in 
crin dring for hel e l ivet , og den ha r foran dret m eget i m ig pä  vejcn t il 
m in nuvae rende op fattels e af verdcn.« 

Pä det an det Lrin af  sin e bet ragtninger over hva d l idelsen betyder pä 
t rerskelen l il over l evel seskrisen, gä r Mü l l er over L i! om v�ltning en i 
viden ska ben s kol l ektive forst äelse. Ogsä her viser l idel sen sig i sk ik
kel se a f  en kriseagt ig proces. Under henvisn ing t il Kuhn , der ved h j�lp 
af st udier ovcr en kcl t t il f�l de p äviste, at man m ä  skclne m el l em lcenge
re perioder a f  »norma l videnska b« og kortere op bru d a f  » viden skab e
l ig revolut ion « ,  citcrer han overen sstem m cn de m ed Kuhn C .F. von 
Weiz säc ker: »En videnska bel ig revolut ion g är som reget forud for en 
krise i det räclende pa ra digm e (mfim ster). Men dette fa l der a l drig b loL 
vc d cn ti l synela dende pävisn ing a f  det s fa l skhed. Et pa ra digm c fa l der 
kun ved hj;.e lp a f  et n yt . « Mül l er vil pävise, at og sä her er kris en den 
cen tra l e  erfa ring : »Det form enLl ig sikre og » ydre« bl iver i den kris e, 
der g är foru d for op st ill ing a f  et nyt p ara digm e, samt idig drag et in d i 
» det indres« store usikkerhed og pä  uanet m äde t ransf orm eret der. 
Denne blan ding a f  indre og ydrc i videnska bens krise opleves ofLe a f  
den impl icerede forsker som en fa se a f  storm ful d ,  eksistent iel a fmagt ,  
m en samt idig er en sädan fa se » bct ingel sen fo r enhver s ka bende p ro
ces, der gar i dybden : «  
For Mül l er h0rer det konsekvent m ed t il op dag el sen a f  l idel sen s 
m ening , at vi bl iver be vidst om de chan cer, der t rods a l l e  fa rer l igger i 
sädanne opbrudst ider. Det , som i norma l e  ep okcr forbl iver skjult , kan 
kriscn bring e for lyset , l idel sens m ening. En krise kan a fsl0re ,  a t  
»m ennesket f l ygter fra det uundg äel ige i fremt iden og g0 r al vor a f  ten 
dcnsen t il a t  in dst il l e  sig p ä  va rig hed, m ed an dre ord 12m sker at ben�g 
t e  clet vre rendes t im el ighed.« Her l igger og sä for Mül ler m ot ivat ion en 
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for at danne teorier: »Teori indfanger sä at sige tiden, ))prreparerer« 
den og gr,ir den fojelig gennem denne indfrysning t i l  varighed.« Her
imod afsl0rer Mül ler, at  der a l l id i ra mtheden er indeholdt noget 
ubegribeligt - ja, et fravrer af ta:!nkning i det hele taget: »Derf or f0rer 
lidelse ned i afgrunde, der konkret mul igg0r tankens hinsidighed og 
dermed ogsä ny tcenkning pä et anclct, uventet niveau af iagttagclsc.« 
Forud for en sädan produktivitet mä i al le de ber0rte personers krisc 
gä en korsfrestelse af den hidtid ige tzenkning. 

S lut telig overvejes pä det tredje trin lidelsen i den totale krise. If�lge 
Müller scr vi os f or f0rste gang stil let over for cn total overlevelseskri
se for menneskeheden: »Det er tvivlsomt, om der frem tidigt er mul ig
hed for objektiv iagl tagelse af sävcl samfundsm.rssige som naturbe
stemte forhold, der kan betragtes som fremskricl t . << Hcri scr han en 
mul ig videre betydning af lidelse: »Kunne det v.tre lidelsens men ing 
gennem en lang, historisk proces at befri os for tenclcnsen til objcktivi
seringens udvendighed?« Alternativets l0fte grelder dem , der »i dercs 
viljes kerne er fri for viljcn li l magt.« Bjcrgprcedikenen kalder dem »de 
sagtmoclige.« Oeres styrke l i l  en mulig fremtid l igger i accepten af den 
ramtc ti lvcerelse.« Lidelscns mening falder al tsä sammen med kraften i 
den äbne tid, men kun hvis man vil betale den pris »at forlade den 
lidelsesfri erkendelses sidstc plateau.« 

5.4 Greshake, Giesbert :  K�rlighedens Pris. 
Tanker om lidelsen. 1978 

Allerede i t i tlen skinner Greshakes77 hovedlese igennem: Den, der 
elsker, mä lidel Mcn netop derfor er lidelse kun forstäelig og til at tyde 
for den, der e lsker. Forf at teren siger i sit forord, at den teologiskc over
vcjclse kan gä nok sä flydende og pra!cis fra händen, kun i trocns, 
häbets og krerlighedens praksis kan den stä sin pn.we. 

1 fire afsn i t  behandler Greshake to sp0rgsmäl : Oet forste lyder 
teologisk-abstrakt: »Lidelsen og Gudsbegrebet .  En fora?ldet problem
sti l l ing?« ( I ). Han besvarer det under overskriften »Skabelsc og lidel
sc« ( I I ). Oet andct sp0rgsmäl er eksistentiel l-konkret: »En alt for h0j 
pris?« (II I )  Svaret pä dct J igger i »Liclelsens overvindelse« (IV). 
Ti! problemstil l ingen »l idelse og Gudsbegrebet« bekriEfter Greshakc, 
at der ikke er tvivl om, at det menneskelige grundsp0rgsmäl: »lidelsc -
hvorfor7« bestandig lader del gamle teodiceproblem dukke op igen, 
men i t i ls lutning t i l  Küng og Zahrnt7ij mcner han, at det i dag knap 
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nok har kursv�rdi. De fo rl0bne ä rtiers nyop dagelse af J obs Bog har 
skänselsl0st bragt elhvert fo rs0g p ä  al forklare lidelsen i miskred iL. 
Som Gresh ake mener, er del Dorothee Sö lle, der mest radikalt har 
d0mt de traditio nelle diskussio ner om teodiceen. 
H vilke altern ativer til den h ar L eologien i dag7 Den eksklusivt kristolo
giske l0sning er i mellemliden blevc t fremherskende, nemlig indopta
g elsen af al lidelse i Cuds gennem Jc su liv o g  d<11 d,  h vor Cud »har s til
let lidelsen ind under ifi) ftel om cn ubeg ribelig herligh ed.« Men er Jette 
ikke ogsä en nreslc n  kynisk tr0st? 1 sit eget angreb vil Gresh ake pä ny 
binde de forskcllige traditionelle tankestreng e sammen og samtidig ti l
passe mcn ncskets nutidig e holdning: »L idelse mä ikke fo refindes. D en 
skal bck�mp esl « 

En s.rtning som »elhverl forsog pä at ansc li<.lclsen for direkte eller indirekte forärsaget 
af Gud stär i fare for, at man tamkcr sadistisk om ham« (Sölle), kunnc Grcshake vel 
ikke have skrevet. Logisk vrogrer han sig mod Sölles angreb p� teismen, ja forkasler 
alt  i alt »en negativ indstilling til leocl icccn.« Trods al overeensstcmmclsc mcd Küng 
s.etter Greshakc dog noglc sp0rgsm�lslegn ved adskillelsen af rcflcksion fra erfar ing. 
Man mä ikke - og det er sandt - skarpl skille »t.enkning« fra »erfaring«, og oplevclscr 
beh0ver ikke brat at rives l0s fra forstanden. Teologisk refleksion, der vel ogsä t!l' <W 
beslanddC'l af lrocn, kan afsl0rc indlysende sandheder og som tcori skabe rammcrne 
for praktiskc l0sningrr. 

Gresh akes udkasl »skabelse og lidclse« viser ganske vist en<lnu spo r af 
et teo diceFo rsfi) g med traditionelle elementer. Sö lles dom over de l rc 
aksiomer ( selvindlysende gru ndscetninger) »Guds almag t , «  »Guds rc t
f.erdigh ed« og » al lide lse er straf fo r synd« burde ogsä ramme ham. 
Grundla!ggcndc skelnc r  h an mellem to fo rmer for lidelse: for del for
ste den, vi mennesker päforer os selv, jeg mig selv, jeg de andre, de 
andre mig . For deL andet den lidelse, der tra! der o s  i m0de fra virkelig
hedes foru dgivne strukturer, teologisk udtrykt » fra skabelsen«. B ag
ved stär vcl cn  fo renkling af de lre fo rmer f o r  onder, som L eib niz 
engang taltc om (metafysisk , fysisk og mo ralsk) . Dct drejer sig äb en
bart om en relativ fordringsl0s op deling i et subjcktivt og et o bjek livl 
sted for lidelsen. 

Mennesket er selv ansvarlig fo r den fo rste kategori af lidelscr, d en 
menneskeskabte. De udsp ringer af vor egen synd, vore medmen ne
skers og hele menneskeh edens. Det gär ikke an at hce vd e Gud som d en 
almce g tige skaber af menneskelig frih ed og samtidig forl ange ,  at h an 
skal forh indre lidelse. Det ville nemlig betyde, at man udlagde begre-
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beL guddommelig a lmagt som en ubegramset kraft i stedet for a l  hen
holde sig L i !  en vilje, der tydeligt nok har kundgjort, hvad den vil . 
Greshakcs kritik refererer her t i l  skolastikken og den senere dogmatik, 
der krcEvcde alt mul igt af begrebet almagt - n�sten ogsä at Gud kunne 
skabe en trekantel cirkel, et ceg af trae eller lign. Men i virkeligheden 
har Guds almagt, ikke mindst if0lge den gamle teologi, sin gr<Ense i 
modsigelsesfriheden. Fordi det forholder sig sädan, giver det ingen 
mening at sige, at Gud i kraft af sin almagt kan give skabningen frihed 
samtidig med, at han forhindrer lidelse. Greshakes tese: »När Gud vi l  
menneskets frihed er muligheden for lidelse n0dvendigvis ogsä givet.« 
Han sp0rger, om det ikke netop kunnc vcere sädan, at forsl et overmäl 
af l idelse helt ind i ens egne smerter pä Iegeme og sj�l lacler erfare, 
hvad skyld betyder, hvilket ansigt den har, og hvor meget vi vikler os 
selv og andre incl i den? 

Medens den forste kategori af lidelse altsä falder incl under menne
skets ansvar, nemlig som en bagside ved den skabte Lilvcerelse, lader 
den anden slags, »den strukturelle lidelse« sig ikke afledc af menne
skets frihed og synd, fordi den allerede er t i l  stcdc i de f orel iggende 
kendsgerninger her i verden . Den gemmer sig altsä i skabelsen selv. 
Den gamle teologi fortc denne »fysiske lidelse« t i lbage til dct »moral
ske« d.v.s. til synden, sä al objektiv l idelse vistc sig al va!re straf for 
skyld. Det bet0d naturl igvis en objektivisering af synden, som vi i dag 
har svcert ved at acceptere. Men for Greshake Jigger vanskel igheden 
netop i teologisk at bctvinge den »strukturelle l idelse«. ))Et rcnl eskato
logisk svar« kan han kun lade ga?lde som »overfladisk, fi losofisk over
vcjelse«. I sledet s0ger han efter »den indre mening« i en verden, der 
frembringer den strukturelle l idelse. Greshake gribcr en tanke hos 
Tci lhard om, at lidelse er et nßdvendigt biprodukt ved evolutionen . 
Al leredc i udviklingen uden for mennesket har friheden fra arilds tid 
haft sin pris : test, lykketnd, men ogsä arbejde og anstrengelse driver 
den frem, livet k1ber selv vidcre sä al sige i »trial and error«, og ofte 
nok stär mange mislykkede forsßg over for et  enkelt resultat. 
Ma teriens bcgyndelsestrin viser mange! pä opbygning eller en 0delagt 
f ysisk ordning. Noget andet er smerlen i det 0mfindLlige k0d, endnu 
hl'l)jere oppe fo lger ondskab eller kvaler i sindet, der lader sig udforske, 
og som udvaelger. »Det onde danncr sig pä a l le cvolutionens trin, altid 
og overal t, i os og om os, og det fortscetter uforsonligt at danne sig.« 

Greshake ha!vder folgende: nLad os sige dct ganske konkret: at der findcs sädan nogel 
som krreft er en nodvcndig f0lge af, at cvolutionen fuldbyrder sig som en fri skiti;e, 
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ikkc dctermineret, ikke med n0dvendighed, ikke fikseret men i et spil, i gennempr0v
ning af mul igheder, i tilfaddigheder.« Han beviser logikken i sin argumenlation säle
dcs: ,.V il Gud altsä menneskets frihcd som betingelse for, at der kan vrere ka!rlighed 
mellcm I 1am og skabningcn, og er mcnnesket i det v.:esentligc f0jel incl i en verden , 
der passer til ham, sä er frihcdcns negative baggrund indbcfattet. Sä mä der n0dven
digvis findes strukt urel lidelse.« 

Säledes har Gud ogsä mcnt, at menneskets frihed er betingelse for 
ka:!rligheden, og da mennesket er fojet incl i en verden, der er ti lpasset 
ham, har frihcdcn n0dvendigvis strukturel lidelse som negativ bag
grund. Lidclsen kan altsä ikke spil les ud mod den gode skaber. Den er 
tv.erlimod frihedens og k�rlighedens pris. Der findes ikke ka!rlighed 
uden lidclse. En Gud, der i krafl af sin almagt ville detle, altsä en Gud, 
der forhindrede lidelse, ville L i l i n tetg0re kairligheden, hvilket er en 
modsigelse i sig selv. 
Maske er der her sladig i for h0j grad efterklang af de Lidligere fors0g 
pä a t  retfrerdigg0re Gud . Del er f orstäcligt, när Greshake cnergisk for
kynder: »Nej, Gud vil absoluL ikke l iclelsenl« Er prisen alt for h0j? l 
lighed med sine teologiske forgamgere n�vner han som klassisk eks
empel Job, llgeledes Dostojcfskis Aljosja, og med Dorothee Sölle s t i l 
ler han t i l l ige Simonc Wei l  ind i r�kken af  opnz,rere. Bag de hidt idigc, 
nyere l0sninger formoder Greshake 0jensynligl antagelsen af en Gud , 
der i altf or ringe gracl er in teresseret i verden ellcr ogsä et gudsbegrcb, 
der beslandig vil se Skaberen tn1et, hvis han indlader sig pä del lavcre. 
Det h0rer med til den syndige verden, al den i kamp mod den l idelse, 
der har rod i synden, fremkalder ny lidelsc. Derimod kan en friv i l l ig l  
pätagcl lidelse, en smerte man solidarisk er mcd t i l  a t  ba?re, incladt i l  
forvandle synden og dennes forviklinger. En sädan lidelse bliver t i l  en 
lideJse af krerlighed, lidelse i Ljenesle for Gud. I den fr iv i l l igc med
liclen (Hebr. 2,18) er der if0lge Greshakc banet en vej for os ud af l idel
sen. »Opstandelsen, Faderens svar pä S11mnens kors er begyndelsen t i l  
a l  l idelses opha?velse.« Säledes har Gucl for k�rl ighedens skyld bel a l t  
»den al tfor h0je pris« for lidelsen, og gjort det sä omfattende, al  a l 
menneskelig lidelse nu mä skjulc sig i Guds krerlighed og i hans nied
liden finde kraft Lil kamp mod lidelsen, t i l  udholdenhed og til at f inde 
mening i den. 
TH sidst om »lidelsens overvinclelse«: s�tningen »l idelsen bliver ende
gyldigt opha:?vet« skal ikke kun forstäs eskaLologisk, sä at det udeluk
kende fär betydning ved enden (som slutpunkt), men den betydcr 
ogsä, at f u ldendelsen a llerede er i gang og stykkcvis kommer Lil syne i 
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opfy lde lsen. De tte er de smä skridL , som k�rlig he dcn i skikkelse af 
me d- liden allere de nu kan g0re. 

T il afslutning n �vne r Gresha ke f0lgende skridt: 
- A fv�rge lse af lide lse »gcnnem pe rsonlig l eng agement, ve d reforme r i 
samfunde t og ikke minds t gennem me d- liden.« 
- I uove rvinde lig lide! se at holde stand mod 0de lreggende agg ress ivilet 
sä vc l som mod ens omhe d, der fore r til res ignation. Sä le de s kan lide lse 
blivc produktivt forvan dle t ( jfr. Mülle r) . Han henviser he r til Paulus' 
ord i 2. Kor. 4 ,8 og 2. Kor. 6 ,9. 
- H vor den uove rvinde lige lide lse blive r udholdt i k�rlighe d til Gud 
og i s olidarite l  me d andre s lide lsc , indtage r denen positiv pl ads i livs
forlll' bel. »Menne ske r, de r aldrig har haft sme rter, har aldrig rig tig l 
le ve t.« (Klüber-Ross). >>H vad bliver de r af  e t samfund, de r u dcn 
omkostninger undgär alle forme r for lide lse? «  (Sö lle ). 
- B0nh0re lsc, mege t skjull og hin synlig For den, hvis syn er ble vel 
skrerpe t i tillidsfuld b0n for de l n;;e rvcl! ren de og for Guds virken. De t 
kan blive t et unde r, de r bryde r genncm alle forventninger og alt de t 
ovc rskuelige . 

Greshake s slutn ing ste se lyder sä dan: »Gud tillade r de t onde og lide l
s crne , fordi de t e r skygge siden ve d skabningens frihe d og den person
ligc krerlighe d, der g 0r dem mulige. Men Gud gär se lv incl i denne 
lide lsens ve rde n for i menne skc r og genncm dem ve d ka!rlighc d at f or
vancl le li de lsen og ophrevc den ,  nu s tykkevisl og eng ang i fuldcn
dc lse.« 

5.5 Overve j els er og sp�rg smäl lil te ologien 

Eftc r gcnnemg angcn af disse teologiske skits er orn lide lsen vil mange 
kristne have svaert ve d al se , a t der he r e r talc om e t brud me d ove rle
ve re dc l�rdomme (c ller anvendelsen af dem). J a, pa grundlag af man
ge te olog iske uds agn ser de t ud til, at vi fors l og fremme st mä g ive 
afkald pä adski llige kendte udtale lser i Bibe lcn. Nu kan menig he ds
me dlemmc r ogsä s lä de l  e fte r i E . Ge rstenberg og W. Schrage : »Lide l
se« (1977) . I kapitle t »Cuds viljc « bem�rke s: se lvom tanken ikke e r 
s�rlig fremhe rskende i de l  nye tcs tamente , dre je r alt sig dog om »Guds 
suve raene vilje .<• Men nä r ansvarc t l�gge s over pä H arn , blive r H an til 
» sadis t« ,  »b0dde l« og lign. (Sö lle) . Ge rs tenberg/Schrage pr0ve r at 
komme uden om denne konse kvcns: »Dog forblive r ve l e n viden om, 
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at efter Guds vilje skulle der egentlig ikke findes lidelse, og at ikke 
cnhver l idelse faldcr sammen med hvad Gud vil .(( 79 

Det er svrert at f ä det til a t  stemme, när man und er navnet »lidelse« 
ved siden af utvivlsomt krerlighedsfyldte »sammenst0d« dog ogsä mä 
indr0mme, at Nyc Testamente »som helhed betragtet aldrig har tema
tiserel l idelse som sädan.« Gennemser man moderne fremstillinger af 
den kristelige dogmatik, finder man kun l idt under stikordel »lidelse«. 
Over lor den i vid udstr.ekning af mennesker forärsagede l idelse mä vi 
vel hver f or sig acceptere den Guds afmagt, som Kristi kors er en tilsta
else af: Han lider usigeligt blandt sin mcnneskehedl Men er det virke
lig rigtigt? Mange vil nok sige: hvad ragcr det en Gud, om han lider? 
Han g0r det dog altid som den i princippet overlegne. Hans lidelsc 
overbcviser dem ikke rigtigt (jo stßrre magt, han har, desto lettere mä 
han kunne lide). Men hvis han nu  led grrensel0st udelukkende pä 
grund af dig og mig, led undcr menneskene og deres adfrerd? lntct 
andet end det. Da kunnc tro komme i betragtning som medynk med 
Gud. 
Sä vil le l idelse fä cn anden betydning. Ikke lidclsen i sig selv, men de l ,  
som lidelsen medf0rer: - fortvivlelse over Labet af alle sammenhrenge, 
herunder ogsä svrere handicaps. Ensomheden som naget absol ul 
udsigtsl0st. Mcn i Kristus äbenbarer Gud, at  han m0der mennesker, 
hvor de er kommet til ende med sig selv: ogsä i fortvivlelsen erfarcs 
troen. »Min kraft er mregtig i de svage«. Säledes oplevede Paulus i for
bindelse mcd sin lidelse Kristi nrerva?r (2. Kor. 12,9). I troen erfarer de 
forladtc, at Gud er dem nrer, mc.erkeligt nok ogsä genncm de menne
skers t i lstedev.erelse, som holder ud hos dem. Biografierne bevidner, 
at denne sammenknytning af bevarelse gennem Gud og den fat l ige, 
menneskcl ige ledsagelse er en afg0rende erfaring i kriser. 
Fascineret af d isse dybtgäende, vidt omsprendende afhandlinger, der 
afspcjlcr cgne erfari nger (om l iden cller med-liden) er jeg dog som lreg
mand uden forfatternes teologiske viden släet af en mange) :  Jeg s0gcr 
forgreves efter henvisning til den erfaring om sammcnsmeltningen af 
bevarelse og ledsagelse, som der ikke kan disponeres over, men som 
livshistorierne laler om. 
Dette stil ler mig over for nagle sprz,rgsmäl :  
- Kan man udkaste en »lidelsens teologi« uden at  tage begge d isse 
dimensioner med som en afg0rende erfaring? 
- Er Guds gave til menneskene, kontaktevnen, overvejet tilstrcekkel igt 
i teologien? 
- Reflekterer man i teologien over hvilke ambivalente krrefter i menn e
sket, der er i stadig virksomhed for at 0delregge denne evne? 

- 118 



Denne dimension i menneskelivet trues ikke bare af tendenser i tiden, 
overvurderingen af materielle va?rdier, arbejde og ydelse, son, heller 
ikkc kristne er fri for, men ogsä af tankens skabendc kraft, fra hvilke 
a l le videnskaber har deres udspring. 

- Ville det ikke vrere en opgave for teologien som partner til andre 
videnskaber päny at bringe kontaktevnens dimension ind i samtalen 
uden at veere bange for at miste videnskabeligheden? 

I p�dagogikken er man begyndt at erkende denne mange! pä levende 
merhed, der skyldes videnskabel iggßrelsen og med besva?r at finde 
vcje til at undgä den. Denne evne til kontakt, der ikke blol i viclenska
ben, men ogsä i vort saml iv med hinanden i stor udstra?kning er gäet 
tabt, syncs at vokse og forsta?rkes netop under lidelsen og med-
1 idelsens vilkär. Pä menneskcr, som vi m0der dem i biografierne a f  
lidende og ledsagere, erkender v i  en intensitet i livet med andre, som 
»sunde« og ))livsduel ige« kun sja:!ldcnt när (ofte fordi de endnu ikke er 
blevet klar over deres rnangel). 
Pä vor s0gen efter forandringer i en truet verden er ledsagelse af alle 
slags lidende, sammenhold i kriser en vej, der ikke mä overses, og som 
abner en ny fremtid i den betydning, der tales om i Math. 25, 34-40. 
Disse forvandl inger skabes ikke ved betydningsfulde gerninger, men 
langt snarere gennem simple händsr<Ekninger ud af bevidstheden om 
de l idencles og dcres lcclsageres feelles trang. De lidendes indsigt gar ud 
pä, at b:.ereprocessen, erfaringsspiralerne i kamp mod ydre anfc.egtelser 
og indre, sclv0dcl�ggende krcl;!fter aldrig h0rer op, heller ikkc när man 
formär at acceptere sin egen sk<Ebne. Bestandig er vi ti lb0jelige ti l  a t  
fornc.egte dette. Som l.;egrnand sp0rger jeg, hvordan del kan formidles 
teologisk i skitser om lidelsen. Indti l  nu har jeg kun kunnet finde e t  
meget gammeldags udtryk herfor, som jeg ikke desto mindre vil eitere: 

»Og när nu Gud ikke selv skammer sig ved daglig at la?re dette (nemlig 
karnpen mod de 0deleeggende krc.efter i os og om os), som om Han 
ikke vidste noget bedre a t  la?re os, og ikke kendte naget andet, men 
stadig leerer det pä sarnme mäde, er vi da ikke de allerfineste fyre, när 
vi mener, at det er t l lstrrekkeligt a t  la?se og h0re det een gang, sä kan 
vi det al tsammen og trrenger ikke ti l at l<Ese og la!re det mere. Vi kan 
pä en time leere det, som Gud ikke kan l�re fra sig, selv om Han 
underviser fra verdens begyndelse til verdens ende, og alle profeter og 
alle helgener har haft nok at g0re med at lrere, og dog er og bliver de 
endnu stadig kun eleverl« (Luther i Store Katekismus).80 
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Det forekommcr mig, at hel t ind i teologien er den opfattelse i dag 
fremherskende, at »vi kan a l t  og behc.Ner ikke mcre.« Luther supple
rer :  »Og har dog n0dig at  begynde med a t  la:!rCI« 
Hvad det l ivet igennem grelder am at t i legne sig har Luther i »Li l le 
Katekismus« sammenfattet i den enkle Sa:!tning: 

110ver alle ti11g al frygte, elske og stole p& Gud!u81 

Den reformatoriske forstäelse af de menneskelige relationers og kon
taktevnens betydning er med Luthers teologi som kilde päny blevet 
afsl0ret gennem Gerla Scharff cnorths unders0gelser over forholdet 
mellem mand og kvinde.6z Forfal tcrinden henviser t i l  det tab teologicn 
lider, när der ikke tagcs hensyn Lil denne dimcnsion ved menneskeli
vet. Den anlropologisk betyclningsfulde erkendelsc, som vi har hen tel 
fra biografiernc, har altsä al lerede i den rcforma toriske t<Enkn ing 
vreret beslemmcndc for den forbindelse mellem krislne indbyrdes i 
men ighedernc, som man ti lstr.:ebte og häbcde pä. 
Hos mig tr�nger den formodning sig pä : har de ledsagendes svigten 
og de l idcnclcs c.leraf f 0lgende erfaring af at v�re forladte cn histo rie, 
der gär tilbagc til et tab i teologien - t i lbage ti l at man har overset kon
taktevnens fundamentale betydning for menneskeligheden? 
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Resume 

Unders0gelsen ha r fo rs0gt a t  srette tro og  sj relesorg i centrum ud fra 
den cendrede synsvinkel, der bestä r i a t  se p ro blemet fra de mennc
skers side, der umiddelba rt er ramt af lidc lsc o g  säledes, a t  den bädc 
omfaL ter en em p irisk sta tus o g  en teo retisk rcfleksion. 

Ti! deL te fo rma l fo rmidles summa risk i det fo rste ka p itel f0rst o g  frem
mest tendenserne fra ia lt 260 bio g rafier, der la der sig fremstille som tre 
centra le g runderfa ringer ho s de ramte: 

forste erfaring: I den pa sto ra le sj relesorg fo ler lidelsesramtc sig fo r det 
meste trykkeL ned i pa ssivitet som o bj ekter o g  na'! sten a ldrig ta g et 
a lvo rligt som subj ekter, der star i fo rbindelse med Gud. 
Anden erfaring: Lidelsesramte o p lever Fork yndelsen som en tr0stende 
fo rklar ing, sjre ldcnt som tr0 st genncm en k ritisk a fkla ring af lidelsen. 
Tredje erfaring: S ja:! les0rgeriske ledsa gere o p tra:?der mere som bre rere 
a f  en embedsro lle end som medlidende o g  pa rtnere, der p ersonlig t er 
ramt. 

Pa grundla g heraf udformer unders0gelsen den f<uste tese: 

Trod s negative erfaringer m ed kirken holder de ramte og de personer, 
der ledsager dem , dog fast pä deres troserfaringer. 

Det andet kapitel bea rbcj der den menneskeligc ledsa gelses me sten 
g lemte cl imension som nri, d-vendende tilbud til krisebea rbej delse. H er
til fremstilles den » krisebea rbej delsens lrerepro ces« , som jeg udvikledc 
ved hjrelp a f  den trenkte mo del bestäende a f  o ttc sp ira lfa ser. Derved 
henvises c fL ertrykkeligt til de t allerede fo reJig gende resulta t a f  ana ly
sen a f  de 260 bio grafier, if0J g e  hvilket kun 1/3 a f  de lidelsesramte p ä  
g rund a f  ma ng lende menneskelig ledsagelse näede slutresulta tet, der 
bestär i a ccep t a f  lidelsen ( sj etle sp ira lfa se) o g  til sidsL den so cia le 
integra tion (ottende sp ira lfa se » so lida ritet« ). Derimo d a fbrfl) d  2 /3 fo r 
tidlig t lrerep rocessen i indga ng s- e1 1er gennemgang ssta diet, fo rdi de 
va r henvist til sig selv a lene og  dcrved blev d0mte til so cia l iso la tio n. 
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Den anden tese fremstod af refleksioner over troens og den menneske
lige leclsagelses betydning med hensyn til krisebearbejdelsen: 

I krisebearbejdelsens la?reproces kan kristen tro opfange den som ren
selse erkendte aggression (tredje spfralfase) i klage og anklage mod 
Gud. 

Dette betyder for det forste, at kristen tro sretter de ramte i stand ti l a t 
rnodtage deres krise/l idelse bekrreftende og - uden at st i l le sp0rgsmä .l 
som noget, Gud har pälagt dem, a l tsä modtage det i »Jydighed«. Dette 
er den ber0rte troendes ))naiv-apatiske svar«. 
For det andet betyder det, a t  kristen tro frig0r de ramte til at udtrykkc 
deres aggressioner over for lidelsen (tredje spiral fase) .  F0rst og frem
mest overhovedet at give den ]ov at fä plads for til slul i dia log med 
Gud at lcCre at b�re den som dygtigg0relse til bekra!ftende accept 
(sjette spiralfase). Dette er den lidende kristnes säkaldt »kri t isk
sympatiske svar«. 

For begge svar grelder: kristen tro er i krisebearbejdelsens lrereproces i 
stand t i l  at opfange aggression. Som folge heraf ser troende, der er 
ramt af  l idelse, sig ikke udleveret t i l  deres n0d alene, men de har een, 
de stär overfor, en adressat, en tilh0rer. I deres gudsforhold ser de s ig  
holdl oppe som mennesker, Gud har accepteret - ogsä og netop i deres 
aggressive klage (tredje spiralfase), sä vel sorn i det 0jeblik, de k0bslär  
med Gud (fjerde spiralfase) og endelig i depressionens rn0rke (femte 
spiralfase). 

Det tredje kapi tel anskueligg0r gennem udvalgte biografier betydnin
gen af tro og menneskelig ledsagelse. Der tages bäde hensyn til for
skell ige former for lidelse - erhvervet b0rnelammelse (bevcEgelseshan
dicap), erhvervet depression (psykisk handicap), erhvervet blindhed 
(sansehandicap), erhvervet sä vel som medfodt ändssvaghed (udv ik
l ingshandicap) og erhvervet krreft (kronisk livsßdelceggelse) - og t il 
forskell ige trosholdninger - det naiv-apatiske og det krit isk
sym.patiske svar, Sluttelig omtales ogsä bäde den tilpassede og den 
forfejlede eller manglende ledsagelse: embedsrollens ba:rere ved siden 
af de personligt ramte medlidende. 

Resul tatet bekrrefter päny, hvad jeg näede frem til i mine unders0gel
ser, der i 1980 blev fremlagt under titlen ,>Handicappedes sociale inte-
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gration« bind 1: »Biografiske erfaringer og videnskabelig teori« og 
bind I I :  »Videreudvikling som krisebearbejdelse«. 

Alle biografer bevidner enstemmigt vores f�rsle grundla?ggende anta
gelse, nemlig at enhver lidelsesramt - ikke-handicappede som handi
cappede - mä gennemleve spiralfaserne i krisebearbejdelsens laerepro
ces for al nä li l social inlegration. Som cksempler pä säkaldt ikke
handicappede, der er ramte, fremstilles i denne unders0gelse Si1via og 
Albert Görres sävel som Ruth Müller-Garnn i egenskab af fora?ldre til 
udviklingsha:!mmede b0rn og Laure[ Lee som krreftsyg. Handicappede 
repra:::sentercs eksempelvis af Luise Habe! (fysisk handicappet), Ingrid 
Weber-Gast (psykisk handicappct )  og Jacques Lusseyran (sansehandi
cappet). 

Pä samme mäde bekraefter alle forfatterne na?sten uden undtagelse 
vores anden grundla?ggende antagelse: kristen lro er en kraft, der g0r 
aggression ( l redje spiralfase) mulig som en rcnsclsc og sretter den 
paga?ldendc i stand til at acceptere (sjettc spiralfase). Derved optr.eder 
to forskellige trosholdninger: trocns naiv-apatiske svar opleves af Ruth 
Mül ler-Garnn som en betingelsesk,s lydig modtagelse af den lidelse, 
Gud har lagt pä hende. Tilmed kan dette, gennem troende idenlifikati
on med cn l idelse, man siger ja til, opha?ve en fremspirende tvivl. Som 
Job i det Gamle Testamente ka?mper flertallet af biograferne sig igen
nem til det kritisk-sympatiske svar, omend del sker med forskcll ige 
grader af intensitet. Som typiske eksempler kunne her grelde Luise 
Habel, Ingrid og Stephan Weber-Gast, Jacques Lusseyran, Silvia og 
Albert Görres og Laure! Lee. 

Vor tredje grundlaeggende antagelse, nemlig al aggression som rensel
se har en n0glefunktion i krisebearbejdelsens la?reproces, bekrref tes 
gennem Luise Habels mor: natu rn0dvendigl ender hun med ikke at 
kunne acceptere sin situation som mor til et handicappet barn, fordi 
renselsen i aggressionen ikke bl iver gennemlevet. Hun afbryder krise
bearbejdelsens la!reproces i gennemgangsstadict og ender med at begä 
selvmord, fordi hun retter sine ikke gennemlcvede aggressioner indad 
mod sig selv (jfr. vort resultat: 2/ 3 af de 260 biografer begär selv
mord, alle uclcn undtagelse ytrer et enslydende 0nske om at d0). 

Gennem alle levnedsbeskrivelserne gär som en r0d träd vores fjerde 
grundantagelse, nemlig at manglende og utilstr�kkelig menneskelig 
og sj�les0rgerisk ledsagelse farer til afbrydelse i et gennemgangssta-
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dium af krisebearbejdelsens lrereproces og al tsä t i l  mangel pä accept i 
social ensomhed. Og omvendt: beredvillig og tilpasset ledsagelse 
bevirker accept med social integration som mälstadium. Eksempelvis 
demonstrcrer Luise Habel bäde den 0delceggende og den opbyggende 
sj3;!Jes0rgeriske ledsagelse, lngrid og Stephan Weber-Gast oplever 
partnerterapien, Jacques Lusseyran beskriver fotreldrenes folgeskab 
og senere smcdcn Jeremias' i kz-lejren Buchenwald som sin af l idelse
serfaringer fremvoksende »virkelighed i accept«, der g0r ham selv t i l  
hja'!lpende ledsager for mange medmennesker. Laure] Lee bekender i 
forladtheden sin kristne tros kraft, og Ruth Müller-Garnn lider pä 
samme mäde som Silvia og Albert Görres mange! pä enhver sjä!les0r
gerisk og menneskelig ledsagelse. Al le biografer bekr.efter, at de ram

te, sk0nt hj.elp gennem sjrelesorg hyppigt hclt manglede eller slog fej l ,  
overvejende oplever deres tro som en st1,me. Det mä hertil bem�rkes, 
at matcrialet med biografiske c.lokumenter ofte lukker af for systema
tisk kata logiscring, og desuden at selve problemobjektet, tro og sja'!le
sorg, i stor udstrcEkning llnddrager sig fastlreggelse og dispon ibili tet :  
kristen eksistens er og bliver en risiko og ei, hemmelighed! 
Iagttagelsen af manglcn pä sja!Ies12>rgerisk ledsagelse foranl�digede i et 
fjerde kapitel til al rejse sp0rgsmälet om sja'!les0rgerens/ ledsagerens 
person. Gennem bcretninger om erfaringer ved m0det mellem handi
cappede og ikke-handicappede blev det derved fastsläet, at de ikke
rarntes centrale problem er cleres 121delagte (forstyrrede) forhold L i l  de 
ramte, der hrenger sammen rned mange! pä evne til kontakt. 

Dette f0rte til den tredje tese: 

Det er ikke de handicappedc, de »ramte«, der er vort problem, men vi, 
de ikke-handicappede og »endnu ikke ramte« bliver et problem for 
de 111 .  

Dern�st blev fremdraget forskellige positioner inden for viclenskabel i
ge discipliner b l .a .  Schmidbauers hjrelpersyndrom, Brechers tesP. om 
de raskes sygdom, Fischers omvurdering i form af de ikke-handicappe
des eksistens som randgruppe, Horst-Eberhard Richters angstafv.l!rgc
mekanismer, Moltmanns apartheid-samfund af ydedygtige og t i ls idst 
C.F. von Weizsäckers teori om de sociale fortra2ngningsmekanismers 
relative legitimitet. Pä grundlag af det, der derved kom for dagen, 
spurgtes efter andre tydninger af menneskelig adfaerd, samfundsmres
sige som personl ige, sam t  om tydning af skyld. 
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Resu)taterne forte til den fjerde tese: 

Menigheden/samfundet har brug for dem, der er ramt  af lidelse, lige
som d isse lidende beh0ver menigheden/samfundet. 

l det sidstc fern te kapi tel fremsti ller unders0gelsen nogle teologiske 
overvejelser fra begge konfessioner med det formal at svare pä sp0rgs
mälet om lidelsens oprindelse og mcning. Samstemmende tolker teolo
gerne det »at blive pä vejen i t i l l id til Gud« som den livslange proces, 
under hvi lken troen hver dag päny skal gribes og voves. De adskiller 
sig dog i den mäde, hvorpä de beskriver virkel igheden i den kristne 
eksistens. 1 alle fremslillinger af »det al vcere pä vejen« savnede vi dog 
sammenhamgen mellem Guds bevarelse og den menneskeligc ledsagel
se d.v.s. forsläelsen af kontaktevnen som en gave fra Gud. 

Hans Kü11g taler om antropodiceen som den sande teodice, i hvilken 
Gud relfrerdigg0r sig selv ved al beslutte al rctfaerdiggwre del gudfjer
ne menneske. Pä dclle grundlag kan menncskel, f orsävidl det griber 
meningsli lbuddet, tra?de ud af gudsfjernheden i den llubelingede lidel
sc<( og ind i »den bet ingcde l idelses« gudsnrerhe<l. Et udsagn, der dog 
abstraherer staerkt fra l ivct. 

Dorothee Sölle forsvarer den i kristendommen overlevcrcde opford
ring ti l al saette lidelse og indlceren i forbindelse med hinandcn. Hun 
ser det som den proces til sproglig formu lering af lidelse, der forer fra 
stumhe<l ovcr sprog (skrig, klage) t i l  handling. Delte foranlediger hen
de ti l  radikal afvisning af sävel den kr istel ige masochisme som den 
efterkristne apati og t i l  al rette en appcl t i l  medl idende som dem, der 
er med l i l  at skabe. 

A.M. K. Miiller afsl0rer lidelsen som en produktiv kraft. Han gär ind 
for aktivitetsdogmcts fald, ophrevelsen af den säkaldt »forsläelige 
lidelse«, gennem en ydre proces at ivrerksaettc en n0dvendig, »ufor
slael ig<( indre proces, hvorved l idelsen bliver modtaget som en krise 
alene og forvandler den, der er raml. Det betydcr, at l idende i afgrun
dcn fär mul ighed for den hinsidighed i trenkning, der f0rer til nyvur
dering pä andre niveaucr af iagttagelse. Deri äbner sig for Mül ler teo
retisk en chance for at overleve menneskehedens krise. 

Giesbert Grechake ser i lidclsen fri hedens og krerlighcdcns pris, der 
g0r beggc arter af l idelse, den »menneskeskabte« og den »strukturelle« 
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forklarlige som biprodukter ved menneskehedens evolution, mcn det 
betyder t i l  syvende og sidst med ärsag og n21dder i menneskelig skyld. 

Som resultat mä fastholdes, a t  sp0rgsmälet om lidelsens »hvorfor« og 
»hvortil« forbliver ubesvaret, f.ordi lidelsen unddrager sig kausal i let  
og ethvert fors0g pä at g0re den disponibel. Dog blev det tydeligt, a l  
sp0rgsmälet om dens »hvortil og hvorhen« i m0det mellem den ramte 
og Gud kan lukke op for meningstydninger, mest i sammenhawg med 
erfaringer, som er gjort fa:!lles med ledsagere, ganske vist under forud· 
sretning af, at man livet igennem er parat t i l  at leere. 
Dcrvcd blev vi klar over, at de ledsagende skal scettes i stand til a t  l ide 
med, at de - befriede herti l  - i besternte faser af krisebearbejdelsen -
ovcrvcjcnde under aggressionerne, forhandl ingen og dcpressionen -
midlertidig, helt eller delvis, skal afstä fra de scedvan l ige sjrelesßrgeri
ske hjrelpemidler som bibelske tr0steord og teologiskc argumenter. 
Disse vil i dette gennemgangsstadium ikke blot kun i ringe grad vrere 
ti l  hjrelp, men kan endda virke blokerende. Pä den andcn side blev det 
egenartede tydeligt: deres n�rvcerelse, deres udholdenhed i at vrere 
n�r, deres äbne tilsläelse af egen hjcelpel0shed og anfaegtethed ved al  
give afkald pä al spille roller giver de lidelscsramte netop det, de har 
brug for. I denne synl ige afmagt siger de i dercs ordl0se solidaritet som 
stedfortrcedere til de ramte: »Cud udholdcr og slipper ikke del kcem
pende menneske, der kives mcd Harn«. Pä denne mäde formidler s jre
les0rgerisk ledsagende - og det kan va?re enhver af os - t i l  den ramtc 
den erfaring om fa:!llesskab, der forer dem ud af deres udsigtsl 121se 
ensomhcd. Bcgge erfarer Guds accept, der deler det m0rke med men
neskene. 
Sja:!lcs0rgerisk lcdsagelse er sä vanskelig, fordi den al tid kun kan fu ld
byrdes vcd at folge med, ved at  vrere den anden part - aldrig i so lo, 
allid formet sammcn med en anden, aldrig som naget selvsta?ndigt .  

Dcttc betyder: 

at lytte, idct man hele tiden gär ved siden af og ikke foran eller bag 
den anden. 
at opspore hvornär hjrelpemidler blokerer, hvornär de opmuntrer, og 
hvornär de särer. 
at stole pä at Gud ogsä griber ind og hjrelper, när ingen ellers ved 
udvej. 
at habe og tro at begge meddelagtige har mulighed for i svagheden al 
erfare ny kraft. 
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Epilog 

Der udgives i Danmark mange b 0ger om kriser og kriseb earb ejdel se. 
De fl este af disse b 0ger viser p sykol ogisk indleven og forstäel se i krise
situationen og g iver en b agg rundsviden, der kan bruges til b earbej d
ning af krisen. I ndenfor den teol og iske verden udgives og sä fra tid til 
anden b 0ge r om det grundke ggende teol ogiske og kristelige p robl em, 
som lidel sen er. Disse b 0ger g iver teologiske refl ekl ioner og en bag
grundsvidc n  for del sj�les0rgeriske arb ejde. 

Meget sja:d dent udgives der imidlertid b 0ger, som kombinerer den 
p sykol ogiske og teol og iske til g ang til kriser og l idel se. Derfor har dc t 
v�ret en stor glt.E de at arb ejde med oversrettel sen og udgivel sen af Eri
ka Schuchardts b og p ä  dansk. B ogen blev i Tyskl and til del t de evang e
l iske forl ags b ogp ris, en stor udm�rkel se i et l and, hvor der udgives et 
meget stort antal teologiske b 0ger. 

Erika Schuchardt er en fremragcnde psykol og - Dr.p sych. og undervi
ser ved universitetet i Hannover. Desuden har hun stor teologisk ind
sigt og er aktivt engageret i de tyske evangeliske kirkers arb ejde. P ä  
del Lulherske Verdensforbunds general forsamling i 1984 i Budap est 
lcdcde hun en a rbejdsg rupp e over emnct »De handicapp ede og menig
h eden« . 

Erika Schuchardl s bog giver ikke f�rdig 1!2l sninger, men sa? tter os i 
g ang med emnet p ä  en mäde, der er pr�get af stor indlevel se. Den 
omst�ndighed, at bog en bearb ejder en rtr kke l evnedsb eskrivel ser a f  
handicapp ede og pär0rende til handicapp ede, g iver den en Sa? rl ig v<l!r
diful d karakter. 

Bogen udgives pä dansk i et  samarb ej de mellem Oiakonh 0jskolen, 
Diakonh0jskol ens Diakonforbund og Forl aget Dixit. Vi er d0veprre sl 
Asger Andersen, F rcdericia, stor tak skyldig for hans g rundige o g  
tidkrrevende arb ejde med oversre tt el sen fra tysk til dansk. Vi häb er, a l  
bogen vil vinde stor udb redel se, og at den vil bl ive anvendt til selvstu 
dium og i studiekredse. 

Arhus, p ritn o novemb er 1985 
Karsten Nissen 
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Efter forfatterindens 0nske bringes et fotografisk 
optryk af en af hende foretaget opdeling af bi.ografier 
med korte noter (1900�1984) 

• Geistige Hehintleruni; 

ßclroffcnc: -
Eltern 
"' Miiller 
811ck, Pe"rl S. · Geliebtes, uni:lilckliche, Kind. 

(Die Mutier u11d Nobelpreis1räger111 über Ihr h1rngcschfüJ1g1cs Kind.) 
Zsolnny Vcrlo11, Wien. Hmnburg 1952. 96 S. 
Hcync Tnschcnb1lchcr Ta Ol/li2J\I, M(lnchcn. 
Amcriknnischcr üriglnnltitcl: Thc Child who nevcr grcw. o. J. 

/Jusru11, Sam/,; Mein Sohn Will. 
ßerlcl11 ilbc1 ein 111011gololclcs Kind. 
Edi1ions Trcvcs. Trier 1982, 88 S. 
Engli1chcr Originnhilcl! Will, my son. 
Pluto Press Limitcd, London 1 1/8 1 .  

Frirze-E1111i111111111, R11rh: D u  bisl mir unvcrlruut. 
Selbstvcrlog. Evu11gehsche Pruuenurbcit in der l'lulz. o. J „ cu. 1968, 26 S 

Frlt:e-Egg/111111111, Ri111t: Ich habe viele Prcunde. 
Sclhstvcrlng. l;vnngclische Frn11�norh�i1 in der Pfalz, 1972. 32 S. 
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Hd11m1h, Marcrllr: M;111ucl. 
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Neue S1aclt Vcrl11g, München, Zürich und Wien 1977, 164 $. 
Frunzöslschcr Originnl1ilel: Mon fil, Emmanucl . 1 \173 . 

Llmt/l,c,1111, 1111]11: Zcrrcißrrul.,c, 
(Ein El1ernpaa, gern, durch die Vcran1wor1ung für ihr gd,1lg und körperlich 
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Golumunn 1-11schenbuch ·ru ()3877. München 19711. 2HK S. 

Meyer, Olga; Das wur Murtin. 
Bern 1957, ca. 90 S. 
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GcschidHen der I lorfnung, 
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Spee Verlag, Trier 1979, 229 S ,  

- 136 -



Srhcd, K11r111: Katrin - Ein S0rj!e11kind? 
Selhstverlag. 4830 Gütersloh 1 1 .  Astndw, 311, Gütersloh 1979, 95 S. 
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Ciörrcs, Alhm: Kenni die Psycholog,e den Menschen'/ 
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Jupanbcher öriginnltitcl: o. A, 

M1•//011, D11111d: Todd. 
(Ein Bericht Ober die Förderung eines hiingc�htldlgtcn Kindes.) 
Hypcrion Vcrlt1g, München 1969, 190 S. 
Amerikanischer Orlglnalt,tel: o, A 
Mique/, A111/r�: Wr11um mußt du gehen'/ 

1'ugcbuch eines Vater�. 
l lcrder Vcrlus, Freiburg 1973, 1974', 144 S. 

Tohins, Rainer: Die großen und die kleinen I liinde. 
Rricfe 011 den Vater eines unhcilbor kronken Kinde�. 
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Vrits-Kr1,,1, 'frwLf de, Jan, 
Die Lebensgeschichte eines mongoloiden Kind��. 
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Görre.f, Si/via: Leben mil einem behinderten Kind 
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erworbene Behinderung-. berichten.� 
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Mcm:, Gcrd11 und Slrgfricd; Mil Andreo� fing ulle� 011. 
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Sclbs1vcrlnti, Saß und Co. Druck, Göttingen 1\182, 74 S. 

l'urtncr: -

•·uchlcule 
n) F11chfr1111 
811ch, A11dm1: llt/11ccke, /Jirgit 11. a.: An den Rn11tl gcd1llng1. 

Wos Behinderte darnn hindert. norrnul zu leben. 
Rowohll fnschcnbuch TB 4642, Reinbek bei l lumburg 19/lO, 233 S. 

l/011g, ld1w: Tnl der Liebe. 
Ein Junge c111dcck1 111 Bc1hcl das Leben. 
ABC,Teum, ßrockhuu, Verlug. Wuppertnl 1977, 130 S. 
Amerikanischer Originallltel: ßright Vullcy ur Luve. Minncnpoli� Minncsorn. 

Kobbc, Urs11ln. Die Brileke ohne Geluntltr Tugebuch einer l lcilpi1dagogin. 
l lerdcr Vcrlug, Freiburg 1974, 1976, 288 S 

Mm111, Iris· Aus der Behinderung im Leben. 
Sorg�nkinder emfohen ihre Falugkcil. 
Rowohh Tn�chcnbuch TB 7433, Rc111bck bei Humburg 19111, \14 S. 

l'rekop, lrina: Wir haben ein bchintlel'lcs Kino. 
eitern gci,1ig behinderter Kinder bcrich1e11. 
Quell Verltog, Stu11gort 1979. 172 S. 

b) F11ch111111111 

T11ck1•m1111111, /\IIJrechr: Down-Kind Andreas. 
Per Weg eine) Heimkindes. 
Ernsl·Rcinhardt-Vcrlng, München 198 1 ,  1411 S, 

,·) 11c111ci11s11111: -

• Kllrper•ßehlnderunA 
Betroffene 

a) Fra11e11 

Bach, Kntl,nr111a: Geklugt wird nicht und gchcuh erst nachts 
Selbs1verlog, Tende Druck. 4400 Miln,1er, Hummcr\lr. 152, 1981,  106 S. 

Co/111eh, Elfrlr<le: Ein Leben wie undcre. 
(Au1obiogrophlschcr Roman, A111pum1ion). 
l�ugcn Snlicr Verlag, Heilbronn 1979, 2�6 S. 

E11reckso11, Jo11i, M11s.rer, Joe: Joni. 
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Der cr�chilttcrndc Bericht und Sieg einer durch Unfnll gelfihm1en jungen Frau 
( 17jllhrig Querschniltslilhmung). 
Schuhe und Gerih Aßlar Verlag, Wctzlur 1977, 240 S. 
Amctiknnischcr Originollitel: Joni, Michig(ln 1 976. 



Eareckso11, Jo11i; S1e11e, Estes: Joni. 
Der nächste Schriu. 
Schuhe und Oerth Aßlnr Verlag, Wctzh1r 1979, 224 S. 
Amerlkunischer Originaltitel: A Step l'urthcr. Michignn 1978. 

Egg//, Ursula: Herz im Korscll. 
Tagebuch einer Behinderten (Muskcll�hmung). 
Zytgloggc Verlug, GOmligcn, •Bern 1977, 1979', 192 S. 

Ernmo, Luct d,: Sol,mgc der Kopr lebt. 
(Autobiogrnphischer Roman). 
Rndius Verlag, Stuugart 1976, 186 S. 
llalienischer Originnltltel: Finch� In testa vive. Rom 1964 

Grisler, Helga: Danke, das knnn ich �clbst. 
Wie ich meine Behinderung besiegle (Unfnll[olgc). 
Ono Bnuer Verlag, Stuugart 1975, 14 1  S. 

Habe/, Luise· l·lcrrgoll, schaff die Treppen ub! 
Erfahrungen einer ßehinderten. 
Kreuz Verlag, Stullgarl 1978, 210 S. 

H11br/, Luise. Umo11ncn möchte ich dich. 
ßriefe 011 einen Therapeuten. 
Köscl Verlug. S1u11gn11 1982. 120 S. 

/labe/. l.ulst: Ich schenke Dir einen A 1111 voll Leben. 
Kösel Verlog, München J 984, ca. 200 S„ nngczeigt. 

H1mke, Peliciros: Steine im Weg - ein Lebensbericht. 
He1der Verlug, Freiburg 191!1 ,  244 S. 

Hom, S11b/11c· l:in Leben im Rollstuhl. 
Fehldruck Vcrlilg, 1-lonnover 19ll l ,  12 1  S 

Kr1clle1, Pm11d11: Dus Lehen geht weiter. 
Der Weg einer ßehindertcn. (Dokumcntnrischer Romn11.) 
Vedug für Grundlugcnwisscn He, bert Wirkncr, Wemding 1981, 199 S. 

Legrl�. Dc11/sc: Und doch ols Mensch geboren. 
Hcrdcr Ve1lug. Freiburg 1963, 1977, 2 14  S. 
Französischer Originnhitel: Nee comme �a. Pam, o. J .  

/�grü, Venlrt: So bin Ich geboren. 
Das Schicksal einer Mulcrln ohne Arme und Beine. 
Hcrder Vcrlng, Freiburg 191!1, 218 S 

Liste,, /Jarbara: Briefe nn die heile Weil. 
ßchindcrte schreiben nn „sogena11ntc" NiclHbehlndcrtc. 
Eichborn Vcrlng. Frankfurt l 981, 128 S. 

l.tlrf,•cAc, Barbara: El11e Brücke iu Dir. 
Behinderte: Jugendliche erllihlen. 
Schneider Verlag, MOnchen 198 1 ,  284 S. 

Ma11ri11a, Zenra: Denn das Wognls ist schön. 
Geschichte eines Leben�. 
Maximilian Dietrich Verlag, Memmingen im Allgllu 1953, l9Tt, 575 S. 

Mei.ringer, Edith: Über die Schwelle. 
Darsicllung der Lcbcnsbewilltigung einer Spastikerin .  
Evungeli�chc Verlugsnnstoll Berl in ,  o. J . ,  ca. 1957, 233 S. 

0/fcnbnrlt, /11///1/,: Sonjn. 
(Dieses To�chcnbuch i�t das Protokoll einer Trauer. Es er7.{lhlt die Geschichte einer 
nichtbehinderten Studentin und einer Rollstuhlfahrerin.) 
Suhrknmp Verlag, Frnnkrurt . 1983. 400 S.  

Sch/eu, Christa: . . .  KrOppel �ein dogegen sehr. 
Lebensbericht einer spastisch Gelähmten. 
Jugenddienst Verlag, Wuppertol-Bormen 1970, 1975\ 134 S. 

Schleif, Citrista; Bob�. Eine Muuer entscheidet �ich filr Ihr behindertes Kind. 
Jugenddienst Verlag, Wuppertal•ßarmcn 1975, 197 S. 
Siebenstern Taschenbilchcr TB 288, Gillersloh 1978, 176 S. 
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Sclr/e11, Christa: Ich will mitspielen. 
Bchinder1c: Falsches Mi1leid und folsche li1lfe. 
Jugenddienst Verlag, Wuppenal-Barmen 1978, 64 S. 

Sc/iremlu-llorstma1111, Knri11,: L(i)eben mit l·lnndicap. 
Körpcrhchlndelle geben Au�kunft Uber ihre Sexualität. 
Ullstcin Sochbuch, Taschenbuch TB 34025, Frunkfurt/M., Berlin, Wien 1 980. 221 S. 

Signcr, Mart/ia. Im Rolls1uhl um die Welt. 
Eine Körperbehinderte berichtet Uber ihre Wellreise. 
Schindele Verlag. Rheinstetten 1970, 188 S. 

S1w1b11c/i, Rikke: Ich bin uuch da. 
Lebensbericht einer Spastike1 in 
Stut tgart 19(l(l, 223 S. 
Norwegischer Onginnltilcl: Jcg Jever ogso. o. J ,  

Srorz, C/mu/111: Jcssicu m11 Konstruktionsfehlern. 
'ßenziger Verlag, Köln 1983, 270 S .  

T(1/wr11, Yo11!'k1J, Pnlmer, Brnuml: Yoneko - Tochlcr des Glilcks. 
l-lcnnann Sch11l1c Verlag. We1ilnr 1978, 19791, 200 S. 
Amcrikunischcr Originnllitcl: Yoneko - Oaughter of Happiness. Chicui;o 1'176. 

Tlbo/, R11q11tl: Friedu Kahlo. 
Ühe1 Ihr Leben und ihr Werk nebst Aufzeichnungen und Briefen 
Mil 82 Abbildungen. 
(Eine kll1perbehlndert�. mexikanische Mulcnn erzählt; die crs1c Frau in der 
Gcsch1ch1c der Kunst. die ausschließlich Fwuen betreffende Themen aufsreift.) 
Verlag Neue Kritik, Frankfurl 19RO, 143 S. 
Spmlischer Originulti1cl: Fricdn Knhlo. 
Ediciones eh: Cuhuro Pop11lur Vcrl11s 1 977. 

b) Mli111wr 

Armes, Jay /., No/an, Fred�rick. Das wachsum,te Auge der Welt. 
So lebt und urbcitcl der Pnvatdctcktiv Jny J. Arme,. 
(Der 12jälmge verlor bei loxperimcnrnlversuchen beide Arme.) 
Drocmc, -Krmur Verlag, München 1977, 304 S. 
Brockhnus Tn�chenbuch Tß 69!1, München 1979, 300 S. 
Amcriknnischcr Orlglnoltitcl: Jay J, Armes. lnvestigalor. Now Yoi k 1976. 

ßacl,, Ullrich: Vollmnrs1cincr Rasicnextc. 
Notizen eine, Rollsluhlfohrcrs. 
Schrihcnrnisslon,-Verlag, Glndbcck, o. J . ,  ca. 1979, 80 S. 

ßa11er, Ermt W,; Ein Stuhl zwischen den Stilhlen. 
Sociomedico-Verlag, Pl,umcgg München 1974, 213 S. 

/Jrow11. Christy. Mein linker Fuß. 
(Der 22jährig� �prmisch GclNhnite, der nie eine Schule besuch1e, beschre1ht seme 
Suche nach lden1i1ät, er en1deck1 Ausdruck „Schrif1" mit ,einem linken Fuß.) 
Hens,el Verlag, Berlin 1970, J\)7fi7, 19 1  S. 
Englischer Originaltilel: My left Foo1. o. J„ cn. 1954. 

/Jroiv11, Clrri.11y: Ein Foß voll Lebe11 . 
Scherz Verlag, Bern, München und Wien 1972, 19752, 3 1 1  S .  
Rowohlt Tuschcnbu,ch TB 1733. Reinbek bei llumburg 1974, 2 19  S. 
Englbcher Originaltitel: Oown all 1he doys. London 1970. 

Car/so,1, Earl R„ So geboren. 
(Ocr Lcbensberich1 eines Arzie� und Heilpädagogen, Spastiker.) 
Freies Gcistc�leben Verlog, Stuttgan 1 960. 192 S. 
Amerikanischer Originol1itel: Born 1hn1 wuyl o. J. 

Clelaml, Max: Stark im Zcrbruch. 
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(Durch eine Explosion verlor der Autor beide Beine und einen Arm; eindrücklich 
beschreibt er seine Suche nuch Wegen ou5 der Krise.) 
Hrtnsslcr Verlag, Neuhausen-Stullgart, 1983, 170 S. 



Chriswph, fra11z: KrOppclschlfigc. 
Gegen die Gewalt der Meni.chhchkcit. 
(Der Autor - se i l Geburt körperbehindert - richte t sich mit �einet polemischen 
Streitschrifl an al l  Jene , die In dem „Knlppcl-Dnseln" einen Elendsiusrnnd sehen.) 
Rowohh Verlag, Taschenbuch TB 5235, Reinbek bei Homburg 1983, 135 S. 

Hol>rrcltt, Jilrl{tll.' Du knnnst mir nicht in d ie Augen sehen. 
(Der 24j1ihrige setr,t sich mit seiner unscborenen Querschniitslflhmung, Insbesondere 
seine, Sexualltfit , uuscinnndcr. ) 
M!ir7 200 1 Verlag, Berlin 19R l , 392 S. 
Rowohlt Tnschenhuch TB 5 185 .  Reinbek bei Hamburg. 

Hojb1111u, Friedl: Federba ll. 
Autobiograph ischer Roman. 
Hcrdcr Verlag, Freiburg 1981 , 178 S. 

Knop, Jflrgr11: Sie werden uns doch bemerken müssen , , , 
Ge�ch1chlcn au\ einem beh inderten Leben. 
SOAK-Vcrlng, Hannover 198 1 , 149 S. 

lt'fr1111c, Alai11: l:;s lohnt sich tu leben. 
(Der 17j3hrige Schwimmspon ler erleidet in einer Weukampfpnu\e beim Kopfspruna 
�eine Oucr�chnittslähmung. ) 
1-lcrdcr Verlog , Freiburg 1977 , 144 S. 
Frun1ösbchcr Origmnl litc l: Lc courogc de vivre. Pons 11/7(,. 
ders. · Les malheureux. Paris 1978, 

Leuwet'/11, Wi11frlrd: Der Ver�uch, nuf1cch1 zu � tche 11 . 
(Ocr IOjAhrigc muß Je, nen , mit fortschrcilcndc 1 Löh1nung-Friedreichschcr Arnxic -
lU leben. )  
Radiu� Verl.ig, S1uttgnrt 1980, 130 S. 

Liebschrr, Slrgfr/crl, Der Behinderte i�t normu l ,  ,,wenn man ihn no1mal hchumleh " . Em 
Lcbcnsbcrichl , 
Cluudiu� Verlag, J l11mburg 1971 , 309 S .  

/1111,shall, A/a,1 :  Was sind scho11 Krücken? 
Amcrikamscher Originaltite l : l Cun Jump Puddle�. Mclhou1 11c 1955. 

Seg(I/, Patrick: Im Rollsluh l um d ie Welt. 
Ein Mann nicbtcr1 �ein Leben. 
Ull�tcin Verlag , Berlin 1979, 256 S . 
Frunzösischer Originaltite l , ö. A . 

Visc<1rd1, f/w,y: Es gibt irnmer einen Weg. 
Zwölr Briefe an einen jungen Bchlndcncn (van einem ßettoffenen), 
Mn1 1h ias Grüncwuld Verlag, Moinl 1980, 1 1 2  S. 
Amcrikonischcr Originaltitel: ... , , 11 le uer 10 J lmmy". New Yorl. 1971 .  

c) Ke111ei11sa111 
Sch/ilcr, L., /.,i11de11111eyer, J„ Sch/iler, H.: Da� nllcs soll ich mcht mehr können'/ 

Soiiultraining f!lr Rollstuhlnbhäng,gc. 
Reitl Verlag, Wemhcim und ßosc l 198 1 .  20!1 S. 

Eltern 

r1) Müller 
C11rettc, Jea11/nt: Ich hab dich auf die We lt gebracht . 

Tagebuch einer Mu11er (Mus�c lschwund). 
(Die Mullcr - Fabrikarbeiterin - lebt seit 12 Jnhren mh der Todcsgcwißheit ihres 
Sohnes. )  
Herdcr Vertug, rrciburg 1974, 255 S. 
FrnnzllsiS<!hcr Originaltitel :  Te mettrc nu monde. Pans 1973. 

Carso11, Mnry: Gin11y. 
Eine Mu11er gibt nicht auf. 
(Die 6Jährigc erleidet einen Aucounfoll mit Hirnverletzungen.) 
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Hoffmann und Cnmpe Verlag, Hamburg 1973, 203 S. 
Englbcher Originaltitel: A true slOry. London 197 1 .  

Killilea, Marlt: Karen. 
(Eine Mutter erleidet die Geburt Ihrer ccrebrnl gelfthnuen Tochter - Rollstuhlfahre
rin - und erk!!mpft Ober die erste Elternsclbsthilfegruppe die spätere Nationale 
Gesundheitsbehörde der P.C. ,,United Cerebra! Pulsy Association".) 
Scherz Verlog, Bern, München und Wien 1973, 255 S. 
Oroemcr-Knaur Taschenbuch TB 2302, MOnchcn. 
Amerikanischer Originalti1el: Karen. o. J. 

KrfJgl'f, 81,rb11rn: Mein Sohn Andi. 
Tagebuch einer Muucr. 
llerder Verlng, Freiburg 1979, 144 s. 

b) V/tter: -

c) fit111ei11S(IIII 

Aly, Mo11/kn 1111d G(Jt:, T11mlu, Moli11d: Kopfkorrektur oder der Zwang gc�und 2u �ein. 
Ein behindertes Kind zwischen Therapie und Alltag. 
Rotbuch Verlag, Berlin 1981, 159 S. 

Purtner: -

f"chleutc 
11) Fachfrau 
Wllso11, D0ro1l1y Clarke: Um Füße bat Ich und er gab mir Flügel. 

Biographie der indischen Ärztin Mary Vcrglicsc (geb, t 925). 
(Die Aritlu erleidet nach einem Autounfull Querschnittslllhmung,) 
Oncken Verlag, Kassel 1964, 197711, 203 S. 
ABC-Team·, ßrockhaus Verlag, Taschenbuch TB 146/47 , Wuppcrml 19801!, 228 S. 
Amerikanischer Originaltilcl: Tako my hands. New York, o. J .  

Wll.1011, Dorotlty Clarke: . . .  darum werden wir nicht mutlos. 
Die Geschichte einer rnpferen Ehe. 
(Der Ehepartner erleidet bei einem Sportunfall Ouerschni11slHhmung.) 
ABC-Teom, ßrockhous Verlng, Wuppertal 1972, 240 S. 
Arneriknni�cher Originnltitcl: Handicnp Rnce. New York 1967. 

b) Facltm111111 
Fl.rclter, Bmtltard: Mein Geheimnis gehört mir. 

(AuszOgc der Weltliteratur.) 
Freies Geistesleben Verlag, Stuugart 1974, S30 S.  

l'icchowski, Joac/11111; Ocr Monn ohne Arme. 

(DokutnerHOr•Romon Ober Cal'I Herr111a"1111 U1111ta11s, geb. 11148, gcst. 1929.) 
Motori Verlng, Ho11lburg, o. J., eo. 1937, 251 S . 

.Srhr(Jder, Matltias: Lindo. 
(Au1obiogrnphischer Roman.) 
Langen-Müller Verlag, Milnchcn 1978, 198 S. 

c) gemeinsam 

Wal/ace, Marjorie, Robso11, Micltael: Die Tcrry Wiles Story. 
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Ein Sorgenkind erlebt das Leben. 
(Tholidonild•Zwcrgwuchs, Contergunschuden,) 
Econ Verlag, Düsseldorf und Wien 1977, 235 S. 
Englischer Origlnahltel: On Olnnts Shoulders. o. J. 



• Psychische Behinderung I Vcrhalr�nsslörung 

Bclrotfcnc 
a) Frn11c11 
Bames, Mary; Meine Reise durch clcn Wohn�inn. 

Der herOhn11e Foll uu, Klng,lcy Hall. 
Aufgczcichne1 von Mary B1m1ts und kommcniicri von ihrem Psychiu1er Joseph Uerke. 
Kindlcr Verlas, MUnchen 1979, 339 S. 
Fischer 1uschcnbuch TB 42203. Frankfurt/Mmn 1982, 382 S. 
Englii.chcr Originaltitel: Mary Barnc,, 1wo Account, of a Journcy through Modness. 
Mac Oibbon ond Kce, London 197 1 .  

JJ11ck, Ptar/ S.: Mein Leben - meine Welten. Autobiographie. 
Baslei-Llibbe TaschenbOcher TB 61009, Bergisch Gladbuch 1976, 350 S. 
Arncrlkonischcr Origlnaltitcl: My Severol Worill,. 

ßi,ck, Pt11rl S.: Zufluchl im Hen:cn. 
(Die Nobelprcisll«gerlr1 und Mu1ter eines gcis1ig hchlndcnen Kinde, berichtet Ober 
die Bcwfiltigung ihrer Einsa111kclt.) 
Droemer-Knuur Taschcnbilchcr TB 10 10 ,  München 1983, 153 S. 
Arncrikunh,cher Originsltiiel: A Bridge for Pa�,ing. 

Cardinnl, Mw/c; Schu1tcnmund. 
(Au1ohio11rnphl,cher Rombn einer Psychonnnlysc.) 
Rogner und Bernhnrd Verlag, München 1977, 3 1 4  S. 
Rowohll Tuschcnbuch TB 4333, Reinbek bei l l umburg 1\179, 314 S. 
Französi�chcr Originaltitel: Lcs mors pour le dire. J>uris 1975. 

Co111/, At/11/glsn; 1111 l rrcnhuu•. 
Sehr geehrter I lerr D0k1or. Dies bt mein !.eben. f,uc/11110, De/111 Mc11 (1 lrsg.). 
Neue Kritik Verlng, Frnnkfur1 1979, 134 S. 
ltuliemschcr Originnl1itcl: Manicomio, 1914,  erschienen 1978. 

Erle11bergcr, Maria: Ocr Hunger nnch W:ihn�lnn, 
Ein Berichi. 
Rowohl1 Taschenbuch TB 84, ,,Ons neue Buch", Reinbek bei l lumhurs 1983, 239 S. 

Fcf8tlJQII, Snrn/r; Die Stimme und das Schweigen. 
Brier un einen 101en Psychoa11uly1lkcr 
(Eine 40jöhrige- psychischbchinder tc: - Fruu setzt sich vor ihrem Suizid mi1 dem ·rod 
ihre� lungjilhrigcn P•ychothcrnpcu1e11 uuscl11t111t.ler.) 
Waller Verlt11l, Ollen und l"reiburg 1 979, 236 S. 
Fischer Taschenbuch TB 3284, i::'rankfur1/Mnin 1983, 184 S. 
l::.nglischcr Originnhltel: A Guard Within. Chnno nnd Windu•, London 1!173. 
Dies.: To the Placc or Shells. 
Chn1to und Windu,, London 1975. 

Gree11, flr11tll(1/1: Ich hub' dir nie einen Ro�cngurtcn versprochen. 
(Autnbiograplu,chcr Roman der Jo111111r Grwr/J�rg liber die Heilung ihrer Schiio• 
phrenic durch die Thcrupcutrn Dr. FriPd, der crs1e11 Frau Erich Fromm.r.) 
Radius Verlag, Stultgart 1973, 1977", 230 S. 
Rowohlt Tuschcnbuch TB 4155, Reinbek bei llumburg 1978, 19791, 236 S. 
Amcrikunischcr Originuliitcl: 1 ncver p1·0111i,ed you u ro,e gnrdcn. New York 1964. 

llayde11, rorC)' /, .: Bo und die anderen. 
(Die bc1sp1clhnhc Geschich1c einer kleinen Gruppe von bcnach1ciligtcn Kindern, die 
donk Ihrer Lehrerin wieder einen PlülL in der Cicmcinschnfl finden . )  
ScheC"t Verlag, Bern und MOnchen 1982, 256 S .  
Amerikanischer Originolt 11el: Somcbody El,e', Kid,. 
Torcy L. Hnydcn 1981 

Haydrn, forey l.: Sheila. 
(Der Weg eine� in Angs1 u11d brnsamkell gefangenen Kindes zu crncm 1Jcgnb1cn 
lebensfrohen Menschen.) 
Scherz Verlag, Bern und München 198 1 ,  256 S. 
Amerikanischer Originallitcl: Shciln. 
Torcy L. Hnydcn 1981 .  
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Lalt, Jaq11e/i11e, Lecltler, W11/1!ter H .. ' Von mir nus nennt c� Wnhnsinn. 
Protokoll einer Heilung. 
Kreuz Verlag, Stuttgart uncl Berlin 1983. 320 S. 
Amerikmtischer Onginultltel: 1 exslst, 1 neeu. l'm untitletl. New York 1980. 

M11cleor), S!teila: Hungern meine einzige Wnffc. 
Der vc17.wcifcltc Kampf eines jungen M!idchcns um seine lclcntität. 
Ein nutobiographischer Bericht über die Magersucht. 
Kösel Vcrlug, München 1983. 248 S. 
Scho11ischer Orlginoltitel: The Art von Swrvation. 

MosPr, A111t<'111t1r/e: Vergitterte Zunucht. 
(Eine junge Frau berichtet Uber ihre Depressionen und ihren Autenthnlt in einer 
psychintrisc:hen Klinik.) 
Styrh1 Verlag, Gritz 1983. 64 S. 

M11/,r, C11rol/11e: Depressionen. Tagebuch einer Krankheit. 
Kiepenhcuer und Witsch Verlt1g, Köln 1970. 172 S. 
Fischer Tnschcnbuch TB 2035, Frankfurt 1 978. 172 S. 

Va/�re, Valerie: Das Haus der verrückten Kinder. 
Ein Bericht. 
(Ein l 3j!ihrigcs Mfidchen crkrnnkt un Mugersucht. Zwei Johre spütc1 beschreibt die 
ISJilltrigc Ihre Erfuhrung Ober den Ilcilung1prozeß.) 
Rolnor Wunderlich Verlng, Tllbingcn 1980. 245 S. 
Frnnillsischcr Originnhltcl: Lc pnvillon des cnfants fous. Editions Stock, Puris 1978. 
Fischer ·r.schcnlmch TB 3828, l"rankfurt/Muin 1982, 172 S. 

b) Mli1111cr 

A111111s1111, Ems,: Raumlichl: Der Fall Evelyne B. 
(Autohiographischer Roman Oller Schi1.ophreni�.) 
Suhrkamp Vcrlng, Berlin 1976, 271 S. 
Suhrkamp Taschenbuch TB 6<10, Frnnkfurt/Main. 

Ula111011, Smilcy: Tagebuch meiner Anulysc bei Sigmund rrcud. 
Ullstcin Taschcnbuchverlog TB 3205, Berlin 1976, 128 S. 

Dö/1, /-lerma1111 K„ A.: Philosoph i11 l luur. 
T,1gcbuch Ober mein Vieneljahr In einer J i rcno11s1alt. 
Syndiknt Autoren- und Vcrlngsgcscllsclrn[t, Frankfurt 198 1 .  2()4 S. 

Knrtll11er, Alm,111: Meine AMlyse bei Freud, 
Kindlcr Vorlng, Mllnchcn 1979, 147 S. 
Amcrikunischcr Originaltitel: My Annlysis with l'rcud. Rcmisnice11,es. 
W. Worton nnd Compuny, New York 1977. 
icil einer umfusscnclcren Biographie: LMnll ßiogrnphy, Ecli t .  hy Schwcrdlorr, 
Blurnu, Colu111biu U11iversity 1976. 

Klpplwrdt, /lc/11er: M�rz. 
(Aumblogrnphischer Ro111nn !lbcr Schi1.orhrcnic.) 
Autoren Edition Bertelsmann, Milnchcn l 97/i, 253 S. 
Rowohlt "l'nschcnbuch i8 4259, Reinbek bei Hamburg. 

Me.vri11t, Jacques: Der 1·odemieb, 
Autobiogrnphie. 
Nuutilus Ne1110 Press, llarnburg 1980. 349 S. 

S111lrer/1111d. S11111,r: Die seelische Krise. 
Vom Zusnmmcnbnrch wr Heilung. 
(Ein Expcrimcnwlpsychologc berichtet über ,einen �cclbchcn Zusummenllruch und 
seine Heilung durch die l)sychoanalyse.) 
rischcr Tuschenbuch Verlag TB 6720. F'rltnkrurt/Main 1983, 3 17  S. 

Wemer, Frank: 1-lerzland. 
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(Eh1 Vierzigjähriger iit:ht sich wegen einer Herweurosc 1111, seinem 13cruf turück, er 
wird ein „unbehauster" Mensch. der wieder beginnt Tritt zu fossc n. nls er da� Land der 
Phontnsie entdeckt.) 
List Verlag, Miinchen 1983, 160 S. 



c) ge111c111sw11; -

El1ern 

n) Miluer 
Cle111e111, ß1irbnrn; Ein Kind wird ge,und 

Der Weg einer psychologischen Bchandluni:, 
.. P�ychologi,ch gc,ehcn" 4 1 ,  lltldrf111rc/ t,'iscl,/.Curl ( lln,g. ) .  
ßonz Verlug, Fellbach 1982. 136 S. 

Fretlrt, Frnncinc. T1ow.lem gehe ich mein Kmd nich1 au! 
Leben 111i1 einem geistig bchinde1 tc11 Kind. 
Grünewold Verlag, M.tinz 198<), 160 S. 
Frnnzösbehe1 Originnhitcl: Muis, Mudumc vou, !lc\ In mhe . Pad, 1'171J. 

Gauc/1111, Dor,11/,y; Gehch1c Sorgenkinder. 
Eine 1111gcwöhnlichc f'umilic (POc11cfAmlhe). 
Hcrdct Verlug, Frciouri: 1977, 1 9 1  S. 
Amerikanischer Originol11tcl: All God's C'hildrcn. 

P1irk. C/11ra r :  Eine Seele lernl lchcn. 
(E111c Mu1tor und iuglcich Lehrerin schildert Ihre i11hrclnngc Suche, ihrem uu1i�1l
schcn Kind den Zugang tum bewußten Leben ,u crolfnen ) 
Scherz Verlag, Bern. München und Wien 1973, 2�5 S 
Dmemer-Knaur Ta�chcnbuch TB 23011, Munchen. 
Ameriknnischcr Onginul1i1cl: The Siege. 1967. 

Tliieme, (;erd11 · Leben mll un,erem aut i�ti,chcn Kind 
Möghchkei1c11 und Orenzen einer lli lfe im F.hc1 nhuu�. 
Ein Bericht über die cmen 12 Lchcn,juhrc. 
Gc1da Crummcncrl Vcrlug, o . J . ,  ea, l'J7 1 ,  1 975'. 1 3'1 S. 

Tlttm,�. Geri/11: Dirk lcrnl ver�tchen. 
1-in Bcrich1 uber weitere vier l.ebc11,1uhrc. 
G.:rdu Crummcneil Vcrlug, Lildcn,chclu I IJ74, 2K S. 

b) Väter 

ro11rmi, Klt111J" Duucrndcs GIUc�. 
C'hris, 
(A11tohiog1[1phi,chcr Rumnn !lhe1 ein uut1�ti,chc\ Kind.) 
K1epcnheucr und Witsch Vcrlog. Köln 1980. 346 S 
Fi,d1cr Tu,chenhueh Tß S246, Frnnkf111 t/Mmn. 

G/lg11d111a1111, l/artm111: Kui lacht wieder. 
Ein t1utis1isd1es Kind durchbricht seine Zwange. 
Wnhcr Verlag. Oltcn und F1ciburg 191.13. 156 S 

tlt111rlley, /0<111 M.: Der kleine Außenseiter. 
Die Geschich1e eine, uutistischcn Ki11dc,. 
Otto Maier Verlag, Ruvcnshurg 197 1 .  176 S. 

K1111[111r111, /Jar,y N.: Ein neuer Tng. 
Wie wir un,cr Sorgenkind heilten.' 
Ocul\chc Vcrlug�nn,tnlt, Slllttgart 198 1 ,  20R S 
Amerikani�cher OrifltnOllitcl: Son-Rise. New York 1976. 

c) gcmeimr1111, -

l'urtncr 

c) P11rt11cri11.· -
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h) l'art11er 
Reet/, Dflvitl: . . .  uls nöge sie nnch l luu,. 

Bericht Ober Anna 
(Ein Ehepartner beglc11ct ,e111e sch1zo11hrcnc Frnu. schildert die Behandlungsmc
thllclc /t F. L1111111s und erfdhrt ,ein Vcrlil\,cnwcrdcn durch den J:rcillld ,einer Fruu.) 
Claas,en Verlag. Dllsscldorf 1978, 256 S 
Rowohlt Tnschcnhuch TB �899, Reinbek bei llambur11, 
Enghschcr Originultitcl: Anna London 1'>76 

r) 11�111ci11.m111 
Gotkm. Jt111c.1 unt.l />1111/. Zuviel Zorn. lll viele TrHncn. 

l:!111 pcrsönllchc1 Sieg tlher die Psychi.11ric. 
l�,11.liu� Vc1lng. Stu11gnn 1977, 288 S. 

)1111, F;1/1111111d, Mar/ies, lf.w, und Dokto, S: Eml-Hlu,chung. 
Dokumente cinl!r ·rrennung. 
(P.inc f'nmilic legt lcugn" ub Ubtr ,ich ��lh.i. e1g/ln11 durch den Bericht de, 
Thcrnpcutcn.) 
cxtrnhuch Verlag. Fr:111kfur1 19R:l. 15:i S 

W1'11er-Gflst. /1111rid: Weil du nicht gcnohcn hist vor meiner Ang>1 
( E111 Fihcpaor durchlebt die Depression de, einen l'nrtncr,.) 
Mo11hias-ürilncwuld Vcrlug. Muinz 1978, 1971>1• 109 S. 

F�chleute 
n) Fnrhfrau 
AAl111c, Vir1111111 M.: Oib,. 

01c wunderbare Entfaltung eine, mcn,chlichcn We,en, 
(E111 ,ceh,ch gestörte, Kind gc,umlet 1n 1>sycho1hcrnrcumchcr Achnndlung.) 
Schert Verlo11, Bern, München t,nd Wien 197 1 .  220 S. 
n,ocmcr Knnur Tn�chcnhuch TH 08 13, Mbnchcn. 
Amcriknnischcr Originnltilcl: Dihs in Scnrch of Seif. o. J .  

J1Jr1wmm, Ge11r11it!11e: Die Schule der Ungeliebten. 
Als Kindcrthrnqicutin bei Bruno Bcuclhclm. 
Pipe, Verlag, MUnchcn 1976, 227 S. 
Französischer Otiginoltitel: o. A. 

Mnc Crtwkt11, M1rry. Lovcy. 
Die Vcrwnndlung eines „schwierigen" Kindes durch die befreiende Kraft de1 Licl>c. 
(lkmilhungcn einer Lehrerin um cm schwer vcrh11ltcn,gc,til1tc, Kin,1.) 
Scherz Verlag. Ucrn. München und Wien 1'177. 235 S 
Drocmcr· Kn<1ur Tu,chenbuch Tll 0779, Mdnchen. 

/111111110111, M11111l· Ein On zu111 Leben 
D1c K111dc1 von Oonncuil. ihre Eltc,n und ihr 13ctrcucncum 
Syndiknt Autoren- und Vcrlngsgcscll�chnft, Frnnkfurt 1\178, 296 S. 
Frnnzö,ischcr Origmnltitel: Un lieu pour v1vrc. 
Lcs cnfnnt, clc Bonneuil, lcur, parcnt, et l"cqu1pc de, .. ,01gnunis" o . .1, 

Ude. A1111el/csc: Uelly - Protokoll einer Kmdcrp,ychothern1)IC 
( llchnndlung eines au1tstischen Kindes.) 
Dcut1chc Vcrlag�an,wh. S1u11gar1 1975. 175 S. 
Deutscher Tnschcntiuch Verlag TB 1�67, M(lnchcn IIJ78. 172 S. 

Utle-Pwd, A1111elieu: Ahmet - Geschichte einer Kinclenherupic . 
.. .  . . weil ich nicht we1ll. wohin ich gehöre", 
(Ahmet 1>t der Sohn eines türkischen Arbeitnehmers In der Bunlfcsrepuhlik.) 
Pipcr VcrlHg, München 198 1 ,  258 S. 
Deutscher Tuschcnbuch Verlog TB 10070, München. 

b) Fac/1111111111 

- 146 -



Ambrosia, Richard d'. Der Mumme Mund. 
(Spr:ichverwcigerung Als Schock nach clterl,cher K1ndesm1ßhnndlung 1111 Alter von 
18 Monaten. Diagnose Schwachsinn und Schizophrenie; dokumcntiencr Heilu ng,. 
prozcß der 14J/lhrigcn Luurn - bis hin 1ur exuminicrtcn Kinderkrunkenschwcster 
durch den selbst biographisch betroffenen Psychotherapeuten d'Ambrolio ) 
Scher-t Verlag, Bern, MOnchen und Wien 197 1 .  1\173', 228 S 
A111erikanischcr Originnltitcl: No lunguugc bu1 n cry. o. J .  

Kell11tr. Jako/> · Zwie�pruchc mit Zlwjuh. 
Das Werden einet neuen Identität. 
Tugcbuch einer Behantllung. 
Lambertus Verlng, Frcibu1g 1972, 192 S. 
Hcbrfüschcr Orlginullitcl: o. A.  Thc Hcbrcw Univ�1sity uf Jcru�nlcm 1\169. 

Wim1ico11, D01111ld W,: P1sslc. 
Eine Kinderonnlyse. 
(Das Wcchielspiel zwischen einem Kind, tlcn 1:.ltcrn unu \lern Annlytiker.) 
Kle11-Coua Verlag, Kon1ep1e der H11111onwi,scnschnf1. Stullgun 1980. 189 S. 
Englischer Orlginuhitcl: 111c Piggle. An Accou,u ul the Psycho,111ulylik Trc:11me111 or 
a Little Girl. 
International Universitic� Press, New York 1977. 

c) 11e111el11sa111 -

Ecks111cd1, A,1/111, Klilwer, Rolf (1 lrsg.): Zeit allem heilt keine Wundc11 
Psychonnalytischc Erstgesprttche mit Kindern und Eltern. 
Suhrkamp Tnschc11buch Wissenschaft TB 308, Frankfurt/Main 1980. 1982l, 217 S 

Meyer, WIiii, Wycllrr. Gcrlrud: Anj�. 
Abenteuer einer Kindertherapie. 
Wnltcr-Verl11g, Olten 1982, 155 S. 

• Sinnes-Behinderung 
(Blindheit, Sehbehinderung / Gehörlosigkeit, Schwcrh/,rigkcil) 

Bccroffcne 
11) Fr1111c11 

Dyer, 0011/w: Struhlende Hoffnung. 
(Die mit sechs Jnhrc,n erblindete Autorin beschreibt ihren ho11c11 Lebensweg durch 
Schule und Studiengänge bis 1,ur 13crulst:itigkeit als ÄrLtin.) 
Gcnh Schulte Verlag, Aßlur 1\183, 192 S. 

l/ockc11, Sl1eila: l;mma und ich. 
Die erstaunlichen Erlebnl�se einer Jungen blinden Frau 11111 ihrer klugen Hündin 
Marion von Schröder Verlng. Düsseldorf 1971!, 230 S. 
Ootdmann Taschenbuch TB 3984, MOnchen 1981, 236 S. 
Englischer Originaltitel: Emma und 1 .  London 1977. 

Keller, Helen: Die Geschichte meines !.eben,. 
(M11 einer Auswnhl aus den Briefen der Autorin von 1887 bis 1901 und einer 
Beschreibung ihrer Erziehung uls blinde und 1nub�tu111mc Scl1riFtstcllerin.) 
S1u11gort 1903 und Scherz Verlag, Bern, M(lnche11 und Wien 1955, 240 S. 

Keller, llc/rn: Mitten im Lebensstrom. 
Neue Erinncnmgen von Helen Keller. 
Stuttgart o. J . ,  cu. l 93S, 302 S. 

Keller, l-lele11: Meine Lehrerin und Freundin Anne Sullivan. 
Stuttgan o. J „ eo. 1938, 208 S. 
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Marx. A1111e111arie: Die heile Insel. 
(Lebensbericht einer seh- und hörgescl1:,dii,;1en Pastorin.)  
R[lul,e� Haus Verlug, Hamburg 1975, 179 S. 

Plo, F'rleda le: Blicke in eine verborgene Weil. 
Deutsches ßlindenhllfswcrk e. V. ,  4100 Dui�hurg. Grubensir„ o. J., cn. 1949. 233 $. 
Englischer Originoltitel: o .  A, 

II) MIJnMr 
Nr11111, t;m,,1: Jugenderinnerungen eines hlindcn Mnnncs. 

Stul t�arl 1 9 1 8. 333 S. 
Krems, 1/nro/d; Mil dem Wind um die Weite. 

Stu1 1gar1 1976, 2 16  S. 
i\mcrikmiisch�r Original1ild: To R;ic� Thc Wind. o. J .  

l1mcym11, Jacques: Dns wicdcrgcfunclcnc Licht . 
(Der im Schulnltcr crbllndclc Junge. rranzösischer Widcrsrnndskflnipfcr und spfilcrcr 
Litcruturprofcs�o, und Fumilicnvo1cr rcnckticrl sein „innere� Sehen". )  
Kle11 Verlag, Stuttgurt 1 963, 1 \/757. 286 S .  
Sieben�tern Toschenbuch TB 155, Güter�loh 1977, 286 S .  
Amerikanischer Orlglnahhel: Ami there wa� Light. o.  J .  

l.11sseym11. Jacques: Das Leben beginnt heute. 
Klcll Vcrlug, Stutt1:1arl 1 97ti. 132 S. 
Frunzösi�cher Originultitcl: Lc monclc commenct nuJourd'huL Paris 19S9. 

RttSl'<'I, R()b<'rt: Elnell Eng�I fangen. 
(Bericht eines mit fünf Jahren erblinclYtcn Jungen, der heute als Universll(ltiprofcssor 
und Fnmilicnvntcr in Amcrik;, lebt.) 
Ciohcrts Verlag. Prnnkfur1 1963. 280 $. 
Amerikunischcr Originultitcl: o. A. 

Scliah•Mulwmmcr/1, Abb11s: Bis die Nucht vergeht. 
Erfahrungen un<l Erkenn1nis,c eines 1311nclen. Denkanstöße für Sehende. 
l;vnngclischcr B1i11dcndiens1 (Hrsg.), Berlin, Union Presse, Hass u. Co. Vcrlng, 
ßcrlin l 'J�I .  40 S. 

Smithda.f, RQbert: Mil H/lnclcn ergriffen. 
(Ein tuubblindcr Amcrik11ncr beschreibt sein Leben.)  
Engclhorn Verlag, Stullgurl 1 960, 333 S. 
A111crika11ischer Originuhltel: o .  A. 

S10et'ktl. Alfrerl: Vo11 l lon1c1· bis l lclen Keller. 
( .. L.ichllns und dQch lichtvoll" . dieser Ho1ncrs�11. am Por1:1I der Schlesischen Hlindcn
untcrrichtsnnstult in Breslau, vernnlnl\tc den damnls 24jährigcn, infolge eine, Unfall� 
mit 1/J Juhrcn allmiihlich crblindc1en Autor. da� Lehen bcclcu1cndcr blinder Pcrsön
lichkeilen In der Wchliternlur w unlcr�uchen.) 
Verlag des Deutschen ßlinclenvcrband�s c. V . ,  ßonn, 1984, 3 1 .1 S. 

S111/lv1111, Tr,111, G/11, Dcrek: Wenn ihr s�he11 könntet, wns ich h<lrc. 
Ein Blinder besiegt sein Schicksal. 
Herdcr Vcrlng. Freiburg 1976, 197?1 . 183 S. 
Rowohlt Taschenbuch TB 4395, Reinbek bei Hnmburg 197\/. 153 S. 
Amcrikunischcr Originaltitel: if you could sec whut I hcur. New York 1975. 

Vajdn, Albert; Um so heller die Nacht. 
(Ein erblindeter Schriftsteller verarbeitet seine Erkrankung untl sp/llcre Heilung.) 
Walter Verlag, Ollen, Freiburg 1975, 2 16  S. 
Englischer Originnltiicl: Lend me nn Eyc. London 1 974. 

V11ille111icr, John Friedrich: Der letzte Tunnel. 
(Die Wundlung eines Mannes, der unvermittelt vor die Au(gabc gestellt wird, sein 
Leben uls Blinder fortzusetzen.) 
Wolter Verlag, Wiesbudcn 1970, 189 S. 

c) gemr/11.,r,111: -
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Eltern 

a) M111t1•r 
L11ca.1, Cltrl11c/; Silke - ein bhnlic, Kind. 

Anregungen für Eltcrnhnus und Kindcr11arten. 
(Eine Pncgen1u1ter untl Hcilplldngogin bcrich1c1.) 
Kö,e l Verlag, S1u1tgurt 1 '179. 96 S. 

Sti4si, ffo.1111orie: Auf1eichnungcn au, dem l.ehcn m11 einem hl indcn Kind. 
Hans Huber Vcrlug, Bern und S1ull�nr1 1982. 1 37 S. 

/,) Vllter. -

r) /;(lll('IIIS/1111' -

l'ar111cr 

11) 1'11r111�ri11 
W11/lt.1f11rtlt, Mnrln; Sie hut es mir crciih lt 

(Die Tochter 1n 11b,1u111 1ner Ellern bcrichtcl über iluc Mullcr. 1.1ch. l ll97 ) 
Hcrdcr Verlag, Frc1bmg, Basel und W ien 1979, 279 S 

b) P11rt11�r: -
r) 111•11wi11rnm. 

fothlculc 

11) fil('lt/rtlll 
Orren. Nmm"lr ' Mit clic,cm lcrchcn. 

(Liehe, Ehe und Schick,;,I cnrcs tn11hs1 11m1 11cn Puurc�.) 
Rudius Vedng, Stuur,nn 1975, 247 S. 
Ruwohh Tn1chcnbuch rn 4869, Reinbek t,c 1 Hamburs. 
Amcrikunischcr Olig111ul1itcl :  In rhis s1gn. New York 1970. 

h) Fllt'ltmcmn 
!Jndc11ltelmrr, Uo11a/d II . ; Duri,. 

Die limwlcklung einer Bezichung��1(\1 ung und tlic (ic�hithlc ihrer l'lchcbuni; bei 
ei nem cnrs1elhcn 1aubs1ummcn Mädchen, 
Schwubc und Co. Verlng, ßn,cl und Stu1tgt1 1 1  1968, 9 1  S, 

J,1h1111sm , 0110.· Au, der Fins1crnis wm Lichl. 
(F.rll,r11 S1ord11/Jls Leben für ßl inde untl ßchinclenc. geb. 1923 ) 
Erns1 Rcinhnrch Verlag, München und ßu,cl 1973. 232 S. 
Norwegischer Origlnol1ltcl; u. A. 

1·) ge111ei11.111111: 
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• Sproch-8ehindcrung 

RetrofTene 
n) l'ra11c11; -
b) Mli111wr 
Dirks, W,; Der singende S1011ercr. 

Autobmgrnphischc rcxtc. 
Kösel Verlag, Mllnchcn 11183, 202 S. 

Lenz, Siegfried; Der VcrluM 
(Autobiogroph1sthcr Romnn. Ein Mann crlc1dct mfolge eines Schlngnnfalls eine 
ltntrale Sprachstörung und wird dudurch von sdncr Außenwelt i�olicrt.) 
Hoffmonn und Campe, Hamburg 11181. 223 S. 

Rmller, Tllo11111s: Dus plöttliche Vcr�tun1111cn des Wilhelm W. 
(Ein Jnurnulist erleidet den Verlust �einer Spruche.) 
SchcrL Verlag. Bern. MOnchcn und Wien 198 1 ,  246 S. 

Walter, 0110 F.: Ocr Stumme. 
Rowohlt Vcrlng 'J'aschcnbuth TIJ [)(14629. Reinbek bc1 Hamburg 1<!84, 2118 S., 
ongc1,eig1. 

c) 11e111eir1s11m 

Eltern 
a) M1/1wr: -
b) Vlittr 

lli/1, llrchic. Eine Welt RUS Lu�hc. 
Geschichte einer Fnmilie. 
(Auf7cichnungcn eine� Stiefvaters ube1 die �ich s1cug vcnicfcndc Bcliehung lu 
seinem gclfihmtcn und sprachbehindc11cn Sohn.) 
Herdcr Verlag, Freiburg 1978, 1 1 1  S. 
Englischer Origint1lti1cl: Closcd World of Love. Lonclo11 1976. 

c) gcmci11.111111: -

FMchleutc 
rt) Forhfr1111· 
/J) F11rl1111111111: -
C) 8f111Cill!II/II, -

• Krebs 

ßclrolTene 
o) Frn11e11 
/Jappen, l..ieseloue: Der Knoten. 

Vcrtrnucn und Verantwortung im Arll•Paticnten-Verhflltnis am Beispiel ßruMkrcbs. 
Rowohlt Vcrlug, ReinlJck bei Hornburg 1979. 189 S. 

Bok, Sisscla; Lügen. 
Vom ttlglichcn Zwang zur Unaufrichtigkci\. 
Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 1980, 3 17  S ,  
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IJordhage, Barbara: Carohnc, laß dir an meine, Gnade genügen. 
Buchreihe 1m Brcndow Verlag, Mocr, IC/8 1 ,  268 S. 

Ca111cro11, Jca11: Hou1e will ich leben. 
(Als Sozialurbeltcrin hnt ,ich die Auturln juhrclung um Krcb,krunkc und Stcrhcndc 
bcm!lht, d� e1 krankte �ic sclbs1 an Krebs und lle,chrc1bt dn, Suchen ,weh einem neuen 
Weg.) 
Kreuz Vcrlug, S11111gart 1983, 160 S, 

Heys1, 1/sc 1t111: Das Schlimmste wur die Ang�t . 
Geschichte einer Krcbscrkrnnkung und ihrer Heilung. 
(Die mehrfache Kindcrbuchnu1orin hc\Chrcibt ihre Kri,c Krch�.) 
fochcr Toschcnhuch TB 3902, Frnnkfur1/Mmn il/82, 15� S 

Klc/11, Nom111: Sunshlnc oder uu� lolltc Glück. 
(Autoblogruphischcr Rom.1n noch ucm 'i'onbandrngcb11ch einer krcb,krnnkcn Jour
nulistin fOr ihre 2Jfihrigc Toch1er.) 
�ugcn S:il1er Verlug, Heilbronn 1978, 240 S 
Rowohlt Ta,chc nbuch TB 4673. Reinbek bei l lumburl;\ 198 1 ,  11!3 S. 
Amerikuni,chcr Originaltitel; Sunshrne. New York 1974. 

Lei•, L1111rl'I: Wenn du durchb Feuer gehst, soll�, d11 nicht biennen 
(Eine junge Frau wird vom Kreh� - l lodgkrn,chcr Krnnkheit uberfullcn. gebiert 1hr 
viertes Kind, eilcidet Krnnkhcit, Scheidung. 'I ouc,gcwißhcll und �chcnkt Ihren 
Kindern ihr Tngchuch.) 
Gerd Mohn Vcdng. GOter,toh 1971!, 157 S 
/\mcrikunbchcr Orig111altltcl; Wulking throu11h the f1re. New York 1\177. 

Mosrcr, Mary ß.: Warum, Gol l ,  warum'/ 
(f.:inc Kr:inkcn�chwc�tcr, Ncll Cnllin, leidet ,eil 1 �71 nn der 1 otlc�gcw1ßhcit aufgrund 
einer Krebsdlognosc. Über ihre f.;rfohrungen, ihren Aulbruch in die M1,�ion flir 
Krebskranke und ihre i'roblcmc hcrichtct die lournulbtin M M0Mc1 ) 
/\ßC-Tcum Tn�chcnbuch Tß 237, l:311ndcsvcrlng Willen 198 1 ,  174 S .  
/\merikani,chcr Originnltltcl: Living with Cancer. 
Moody bihle, Institute of Chicago 1 \179 

Netlwry, Susa11: Ein Juhr dns 7�hlt, ß1u,tkrcb,, meine Wcl1 und ,eh 
Telos Verlng Tnschenbuch I B 206 1 ,  Frnnke Uuchhundlung 1980. 128 S. 

Plcclw111, Ulrike: Trnucrt 11lcltt um die, uic keine l loffnung huben. 
(Eine Fruu begleite, einen tlhercn hoffnungslos krehbkrunken Munn bib Lu seinem 
Tnd.) 
Rndiu, Verl(lg, Stullgnrt 1983. 160 S .  

l'rivtw, Franrolse: Mein Lehen hcginnr noch cinmul. 
Ein Sieg liber den Krebs. 
J lcrder Verlag, Freiburg 1976, 143 S. 
Frnnlösibchcr Orig111altitcl; Ma v1c en plus Pnd1 1\175. 

Ptolli1M, llclg11: Die Ang�l liegt hinter mir. 
Frnnen und Krebs. 
llcrdcr Verlag, Freiburg im ßrcr\gau ,  ßu,el und Wien 1979, 14 1  S 

f<oma11, Joe: Freiwillig ,,us dem Leben. 
Ein Dokument. 
(F111 Plädoyer r,tr den Freitod aus der Sicht einer krebskranken Frnu.) 
Kindlc1 Verlag. München 198 1 ,  239 $. 
J:jseher Taschenbuch Tß 3836, Frankfurt/Main. 
Amcriknnischcr Originaltitel: Exit l lomc. New York 1980. 

Schrresky, Jea,111e: Diagnose: Krcb�. 
(Eine fam1lic durchlebt dus Krebsleiden de� Ehemanne,, Sohne, und Vater,,.) 
Telob Taschenbuch TB 5003, H,inssler-Verlag. Neuhuuscn-Stuttgart 19HO. 61 S 
Amerikanischer Originoltirel; Diugnosi�: Cnnccr. 1977. 

S11111ag, S11s//11' Krunkheit nls Metuphcr. 
(Die Autorin untc�ucht nus der persönlichen Betroffenheit dtc metaphorische Ebene 
von Krnnkhcit, um durch diese Auseinandersetzung ihrer Krebskrankheit W1dcr
sw11d entgegenzusetzen und sich zu befreien.)  
Fischer Ta1ehcnbuch TB 3823. Frankfuri/Main 198 1 ,  103 S. 
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Amcrikumschcr Ongmalt1td: lllncss u5 Metuphor. 
F111r:ir. Straubs tmd Giroux, New York 1977. 

fo111rlr. t\111,r•/ll(lr/r: Gespr�che gegen die AngM. 
Rowohl1 Vcrlng, Reinbek bei Hamburg 198 1 .  284 S. 

W1111tlu, Mu.ti�: Lehen wfir' eine primn Altcrnnuvc. 
Tugcbuchaurzc1chnungcn und Briefe 
IV,mllrr, Fm/, Elrm,wm (llrsg.) Die Geschichte einer Krebskrankheit 
Luch1e1hund Verlog, Neuwied 1980. 289 S. 
1.i1.cninu�gnbc 11111 (icnchmtgung uc, !luchvcrlnge, De, Morgen, Berlin DDR, 1979. 

b) Mll1111c1 
('011.f/11f, Nmmu11, Ocr Ar1.1 in un, selbst. 

An:11omic einer Krnnkheit nus der Sicht des Betroffenen. 
Rowohlt Ycrlug, Reinbek bd Humburg 1 98 1 ,  lli9 S. 
Amcrik.unischer Originultitcl; Anütomy or an l llncss as 1>erceived by the Patienl . New 
York 1979 

nl11gelmo1111, W11/t,·1 M1111lr111s: Schauen. 
Tngcbuch einer Krnnkhcit. 
(Tngchuchaufzcichnungcn wiihrcnd eines Klinikaufcnthultes mh zwei 1chweren 
Krcbsoperutioucn, in dessen Vcrluuf der Autor ullmilhllch den Tod als Teil des 
Lebens unwnchmcn l�rnt.) 
ßen1igcr Verlag, Zll, ich und Köln 1979, 1 2 1  S. 
fochcr Ta�chcnhuch TB 5 147, Frnnkfurt/Main 1981. % S. 

Gm.v, Anton: l)n� ,,Ja" zum Kreuz. 
(On, Ringen um den Sinn eines M:hcinbar uu\�ichhlo�cn On,cin, und um den Glauben 
an die Anwesenheit Gotte, angcs,cht, unhcilburer Krunkheit.) 
Vcritn,-Vcrlug, Wien, L111l uml Pas,au 1981 1• 176 S. 

Weher, W11/ter: Jenseits der Nacht. 
E1 fahrungcn im Krankenlwus. 
Krell7 Verlag, Stullgnn, lkrlin 1\181. 157 S. 

7.0111, F,11:. Mnrs - .. Die nnsewcintcn Triincn" 
(Ein Studicnrnt berichtet über ,ein soziales Leiden In Kindheit und Jugend und setzt 
dnzu seine Krebskrunkhdt in ßctiehung.) 
Kimllcr Verlag München 1977. 233 S. 
Fls1far T11,chc11huch TB 2202. Frankfurt 1979. 225 S. 

,·) 1w111el11.w,111: -

t:ltcrn 
u) Millltr 
Fr1•clrikssu11, Oorrlt: Lcnnart �tarh inng. 

Fin Tagebuch. 
(Eine Mutter bci:lcitct dll, Sterben ihres krcbskrunken Sohnes.) 
Vnndcnhoeck und Ruprecht. Göttingen 11177, 127 S. 
Schwcdbcher Originaltitel; Lennart dog ung. Stockholm l 973. 

l1uliv1g-K/rm, Elr.«1br1/1: Kr�bi.-Kinder•Tagehuch. 
Wagnis einer Hoffnung. Radius Vctlng, Stuttgart 1980. 1411 S. 

l.,mrl, Dor/J · Fric, 
Der wunderbare Funke (.eben. 
(Ged,rnkcn einer Mutter. die ihren krcb,krunkcn Sohn ungc�icht, des Todes durch 
Studium, Freundschaft und Liebe lm Sterben begleitet . )  
Scherz Verlug, Bern, München und Wien 1 976. 
Drocn1cr-K11uur Tnschenbuch TB 53 1 ,  MUnchen, ZOrich 1978, 192 S .  
Amerikanischer Orlglnaltltel: Eric. 1974. 

Sclr/ff, /forrlct S.: Verwaiste Eltern. 
(F.ltern erwarten 10 Jahre den Tod ihres Sohne� und vcrurbeitcn Ihre Verlussenhell.) 
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Kreuz Verlag, Stu1 1gnn 1978. 190 S. 
Amtrikonischer Originaltitel: The bereaved parcnt. New York 1977. 

b) Vliter: -

c) gcmdmam: 

Zorco, Victor und Hownarle: Chronik eines Abschieds. 
{Eltern begleiten ihre 25jährige unheilbar krcbskrnnkc Tochter; sie vcrwnndeln die 
qunlvollcn Angstzustände in ein zuversichtliches Sterben.) 
Ullstcin Verlng, Berlin und Frunkfurt/Mo1n 1980, 288 S. 
i\merikanhcher Originollitel: Awny to Die. 1980. 

Pn.rtncr 
a) Part11erl11: -

b) l'art11er 

RMma11, Hobm F.: l)en Tod vor Ausen. 
(Ein P�ychothernpcut hcgleitet das Sterben seiner krcbskrn11ken Frou.) 
Patmos V�rlug. Düsseldorf 1979, 247 S. 
Amcrikunischer Originnlt1tcl: Not clying. New York 1'177. 

S/1111/ngcr, Michel: • ubcr die Liebe bleibt. 
Zeugnis einer Ehe. 
(Ein Ehepartner erleidet den Krebsiod soi11cr l�rnu.) 
l lerder Vcrlug, i!rcihurg 1980, 144 S. 
Französischer Originaltitel: o. A. 

c) i,:e111el11,w111 

Lair, Jess und Jacq11cli11e: Sog mal Gott, was nun'/ 
(Ein Ehepaar durchlebt Krisen, l lcr.dnfurkt, Todc,gcwißhcit.) 
Neue Studt Verlng, MOnchen, ZOrich und Wien 1976, 292 S. 
Amerikomscher Orlginullitcl: Oey, God, what should I do now'/ 1 973. 

Mtirt/11/, Wcr,,cr; Schroi/, A11gelika: Ocr Tod wird keine Grenze für un� �ein. 
Wir beglcilen Mortln beim Sterben. 
(Ein Pric!tcr und die Ehepartnerin begleiten den gcmelnson1cn krebskranken 
Freund.) 
Mullhius Griincwald Verlng, Maliu 1980, 144 S. 

Thum, WIiheim und El/rlede: Rückkehr ins Leben. 
Neu�s Leben Verlag. Berlin 1979, 333 S. 

Ti/Jbt, Trud/ und Ja/1111111: Leben an der Grenze des Todes. 
Ncukirchener Verlag, Brecklum 1 97 1 ,  191116, 39 S.  

F11chlc11tc 
a/ F11chfr1111 
Fabre, Jaq11e/i11e: Die Kinder, die nicht sterben wollten. 

Bericht ou1 einer Leukümie•Kindcrklinik. 
Econ Verlag, Ollsseldorf 1982. 224 S. 

Fra11ck, Barbara: Trotzdem leben. Rcportugen über die Angst. 
(Zehn Reportagen über die seelische Verarbeitung von Angst vor dem Tod und vor 
dem Leben. Reportagen tlbcr Menschen, die eine Krankheit heben, die heute 
gleichgesetzt wird mit Sterben - Krebs.) 
Hoffmann und Campe, Hamburg 1983, 159 S. 

J-/aas, Gisela: Ich bin ja so ollcin. 
Kranke - krebskranke - Kinder zeichnen und sprechen über ihre Ängste. 
(Mil Hilfe von 47 teilweise farbigen Zeichnungen werden folgende Situationen und 
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1 !llfen zu Ihrer Bewältigung dargestellt: Angst vor der Trennung von der Foo1ilie; vor 
der Kronkenhnusslluation und vor der Schule, Probleme der Eltc:rn und Geschwister 
und die Auseinandersetzung der Kinder 111it dem Tod.) 
Otto Mnicr Verlag, Ravensburg 1981, 158 S. 

/111/111, Med11/rilcl: Lebenskrise Krebs. 
Schil1e�che Verlagsanstult Hannover 198 1 ,  15 1  S. 

Herr111a1111, N/1111: Ich habe nicht umson�t geweint. 
Aufaeichnungcn einer Krnnkcnhausseel�orgerin, 
Kreut Verlag, Berlin und Zilrich 1979, 285 S. 
Amcrikunischcr Originaltitel: Go out in joy! Atlnntu 1977. 

Zlckgraf, Corc/ula: Ich lerne leben, weil du sterben mußt. 
Ein Kro11kcnhm1stagebuch. 
(Eine Krnnkonschwcster in �to1lonärer ßehundlung erleb1 den Krebstod einer 
l?jilhrigcn Mitpaticnlin.) 
Kreuz Verlag. Berlin und Zürich 1979, 187 S.  

b) Fachma,111: -
c) gc111ei11sa111 
P11rkcr, Merrc11, M1111gcr, Dm•frl (deutsch� Übersetzung von /-faas, (Jifeill - Lehrerin on 

der Klinikschule - und App,I. Rn/11er): Das krcbskrunkc Kind. 
Hilfe fllr Eltern und Erzieher. 
(1::rfnhrungen - Gefühle und Probleme - bc1roffcncr Eltern, die ih1e und der Kinder 
Lernwege uus der Kri�e Krebs orrenlegen.) 
Otto Muicr Verlag, Ravensburg 1982, 144 S. 
Engl. Originallilcl: Childrcn wilh Cnnccr. A Hnndbook for Ft1m1hes und I felpers. 
Cascll, London 1979. 

Schwartze11bcrg, lto11, Viamso11-Po111t, /'icrrr: Den Tod ver:indern 
(Ein Journalis1 und ein Am beschreiben 16 Lebens11e,chich1cn schwer krcbskrnnkcr 
Pu1ie111en und bemOhcn sich um eines der ums1ri11cnstcn und nm strengsten tabuisicr· 
ten Probleme: clos der „aktiven Sterbehilfe", der Eu1honnsie.) 
Fi�chcr Taschenbuch TB 3821 ,  Frnnkfuri/Mnin 1982, 224 S. 
Französischer Originnltitel: Chnnger lu mort. 
Eldilions Albln Michel, Puris 1977. 

• M11llipl1i Sklerose 

ßotrofftnc 
a) Fra11r11 
Alirc11s, 11//tlegnrtl: Ist es Schichal? 

(Der lehenslange Kampf gegen den fortschreilcncten Verfollprozeß.) 
Selbstverlag, Rompf Druck, 4502 Bad Rothcnfcldc a. T. W „ o. J . . .  ca. 19711, 68 S. 

Deiss. 1:.'lfriecle: Oinmunt wächsl im Ounkcl. 
(Die Verfasserin erkrankt 20jährig an Multiple Sklerose, muß die ßcruf�ausbildu11g 
nbbrcchen,  bleib1 drei Juhre bc11 ltigerig und lern! durch Ihren Glauben mit unhcilba· 
rer Krankhei1 zu leben.) 
ABC-Team Taschenbuch TB 306 1 .  Christliches Vcrlngshnus, S1u11gnrt 1980. 64 S .  

Lipke, Cord11/a: l...nuf, solange du kannst! 
Bericht über eine Krankheit. 
(Eine 2 1jührigt: ilber ihre: Multiple Sklerose, MS.) 
l lalibcl Verlag, Regensburg 1980, 140 S. 

b) M//111,cr 
lrdn11d, 01111ic/: An mein Kind. 

- 154 -

(Dreizehn Briefe nnch Tonbandnuf7,cichnungcn eines s1crbcndcn Vatcrs- un Nerven• 
leiden erkrankt - für :,ein noch ungeborenes Kind.) 



Quell Verlag, S1u11gar1 1976, 180 S. 
Amerikanischer Originalti1cl: Le11ers To An Unborn Child. 
Hnrpcr und Row, New York 1974. 

Schweppr11hl111str, Ekkthard: Multiple Sklerose - ein Weg zur l le,lung. 
Eigene Erfahrungen mil einer schubrörmigcn MS. 
Verlag Die Kommenden, Freiburg 1980, 78 S. ( 1 2,- DM). 

c) gcmc/11.wm: -

F,ltern: -

l'orlnor: -

F"chlculc 

n) Fnchfri111· -
b) Fnci,111111111 

Mc1111i11gcr, Dieter: BclOg1 uns nicht! 
(Rcportugcn: Multiple Sklerose, Krebs, Unfnllquerschnill.) 
Kreut Vcrlog. Berlin. S1u11gan 1978, 166 S. 

l.lcb5cl,er, Frccl: Multiple Sklerose. 
Eine Krnnkhcil mh der man leben kann. 
K. r. Hnug. Heidelberg 1982. 3 Abb., 1 1 5  S. 

c) ge111c111snm: -

• Sucht 

HctrolTene 

a) fortltlC/1 

/J11ycr, /11geborg: Trips Ins Ungewisse. 
(Erlebnisse und Erfahrungen einer 17Jührlgen Im Umgnng 1111! Rouschgif1. )  
Dcurschcr Taschenbuch Verlag, München 1975, 107 S. 

/Jrya111, Lee. Vom Olas bcharrscht . . .  und endlich frei. 
Die Lcbensgcschichle einer Alkoholikerin. 
(Oic Autorin erzählt, wie sie als Adoplivkincl Ablehnung und Hoß erleben mußte, 
dadurch zu t11nken begann und sOch1ig wurde.) 
ßloukJcuz Verl,,g, Bern und Wuppertal 1979, 240 S. 

Gor,/011, ßarbara: Ich tn117.e so schnell ich knnn. 
(Die prei1gckröntc Fcrnschproduicntin verliert innerhalb wenige, Wochen den 
Mann, die Karriere, sich 5elbst. Sie beschreibt ihren Weg in eine totale Valium
Abhängigkeit und ihre vcrzwci(eltcn Versuche, sich von die�cr Sucht zu befreien.) 
Rowohll Tn�chenbuch TB 5083, Reinbek bei Homburg 1983. 3 1 1 S. 
Kindlcr Verlag, MOnchen 1980. 
Amerikani1chcr OriginHhitcl: 1 am dancing, ns fo�l as I cnn. 
Hnrper and Row, New York 1979, 

//ermn,111, K., Ricck, H.: Christiane F. 
Wir Kinder vom ßuhnhor Zoo. 
(Das Leben eine� drogen�üchtigcn Müdchen�. Nach Tonbandprotokollen aufge
schrieben von zwei Journalisten.) 
Ein Stern Buch, Gruner und Jahr Verlag, Hamburg 1978, 333 S. 

Jonch/111, Doris J .. • E01iug. 
Oder die Angst vor der Ang�t. 
Feministischer Buchverlag, Naumburg, Eibenberg, Frauenliteraturvertrieb, 
6000 Frunkfurt 90, Schloßs1r. 94, 1982, 140 S. 
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J11/r1111w1, Mnrg11m: Du konns1 doch nicht einfach gehen, 
(Oic Ehe mit einem Alkoholiker. Rückblickend clurchlehen beide Pattner In einer 
Nacht noch cinmnl ihre gemclnsumc Geschichte.) 
Droemcr-Knaur Taschenbücher TB 8001. Munchen 1983, 1 1 8 S. 
Norweg1�cher Originnltitcl: Du kon fln ikke gll, 

S„ N/110: Und der Jones ist immer pünktlich, 
Eine Fixerkarrlere ein outhcnt1schcr Bericht. 
Goldmnnn Verlag To,chenbuch TB 652 1 .  München 11/1!3. 220 S. 

Stiu, X.ur/11. Ich wollte immer größer ,�In. 
Ge,tündnisse einer Ausgenippten, 
Ge11h Schuhe Verlag, Aßlar 1984, 144 S. 

Ward, Mildred M.: Liza. 
(Die Lebensgeschichte einer i;chwurzcn f'ruu, die ungeliebt in den Slum� von New 
Orleans aufwHchs1. Nnch der Flucht in eine kurze Ehe sucht sie Vergessen im 
Alkohol. bis sie LU einem crfOlhen L�llen findet.) 
ßloukreuz Vcrlug. Wuppertal und Bern 1978, 136 S, 

W1•her, Mo,1/kll: Die dunkle Seite meines Lebens. 
Übcrwindun1.1 einer Selbst1.crstörung. 
f'bcher Taschenbuch TO 3285, Frunklurt/Mam 11/!U, 189 S. 

II) Ml/1111cr 

Amclt, Ua/f: Spiegelbilder - Eine A11two1 t 1111 die Kinder vom Bahnhof Zoo. 
( l,chcn�lauf eine� Junkies, 1954 aehorcn, \Cit 1972 In der Drogenszene, Vcrhnftun
gcn, Selbstmo,clversuche, Entziehungskuren, oh 1980 al, Drogenhelfer bei lecn 
Chnllcngc l3erlin.) 
Gerth Schulte Verlag, Aßlr11 1982. 1 983', 220 S. 

ßurru1111hs, W. S.: Junkie, 
Ockenlltnissc eines unbckchrtcn Rouschglftsilchtlgen, 
Ullstcin, Berlin 1972, 157 S. 
Amcrikonischc:1 Originultitcl: Junky. 

Fcid, Anatol, F . . , ., /11go: 
Wenn du zurückschou�t. wirst du sterben, 
Protokoll eine( Phnsc im Kampf gegen dus lieroin. 
(Die beiden betroffenen A111orc11 - der Jugendliche F., der den Weg ou� der 
Drogcnohh(ingigkci1 sucht, und der Orclcnsprlcs1er dokumentieren llußcrc und 
innere S1:1tionen des Kumpfes: r:runkfurtcr Houp1bnh11ho(, lwci Gcfilngnissc, lhero
picplfit1.e sowie „Oeschaffungs,Kriminalitlit" als Konscq11c01 totaler körperlicher und 
geistiger Abhflngigkclt . )  
Ma11hius-Grilnewald-Verlog. Mainz 1981. 1 53  S .  

G11l>el, W.: Fix und fertig. 
(Die outhe11tischc Geschichte eines rouschgiftsOchtigcn Jugendlichen, der in einer 
Kloin�1ndt Opfe, der ullgemcinen Unf!lhigkoi1 geworden Ist, über die Probleme zu 
reden.) 
Bcltz und Gcibc:rg Vcrlug, Weinheim 1978, 131 S. 

Kiistcr, llerma1111: Nachrufe. 
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(Wer trägt die Vcruntwortuog dofür, duß Puul Wulthcr lum Alkoholiker wurde und 
dadurch bel einem Verkehrsunfall tödlich verunglückte? Die Aussagen der Angehöri
gen und Bekannten, des Arzte� und des Pfatrcr, hringcn wtugc, wie ulldn und 
unverstanden ein 1\lkoholubhüngigcr sein kann.) 
Uluukreuz Verlag, Bern und Wuppcrtul 1977, 152 S.  



Nussbeck, Norbert: Der Ausstieg des Norbert N 
(Ein DrogenabhUnglger berichtet.) 
Oenh Schuhe Verlag, Aßlur 1983, 176 S. 

Saint-Dizier, Jen11: Ich bin geheilt. 
(Der Leidensweg eine� Alkoholikers , der es lcin1 ,  sein Verhältnis zu Go11 und den 
Me ,1sche 11 neu nufzubuuen. ) 
ßlaukreuz-Ve llog, Wuppcriul 1 970, 19741, 1\18 1 1, 176 S . 

Seibt, Rainer: Ich möchte in Eurer Liebe baden 1 
Eine Knust- und Herion-Biogr:1phic 
Päd.-extra Buchverlag, Bensheim 198 1 ,  176 S. 

Wrckcr, Ko11s111111/n: Und drc Seele nach außen kehren 
Ketzerbriefe eines SOchtigen .  
Uns ist kein Einlclncs bestimmt. 
Neun Elegien. 
Ro1vohh Tuschenbuch TB S IUO , Reinbek hci l ln111hu1g 1983. 

Woclrr/e, R11/11er: De, Absprung. 
(Ookumcn1:11 ischer Roman über einen Jungen Drogcn,ilchtigcn, de, ou� tlem Teu· 
felskrcis \On AbhOngigkci t ,  Entzug und Rtlcklu ll schließlich erfolgreich ou�bricht . )  
13ittcr Verlag , Recklinghausen 1979, 2(14 S.  

,:) ge111e/ns11m: 

Ellern 

11) MIii/er 

Lcroyer, Michcli11c: Ich bin Mutter eines Fixers. 
Hallwag Verlog, ßern und Stut tgurt 1\/HO. 127 S . 
Französischer Originnlti1el: Moi, M�rc de Drogut. Lnusonnc 1979. 

Mmwe,:en. lliltr111J: Mnno. 
Von der !)ucht zur Hnffnung. 
Eine Muller ,ucht In Rum ihren drogcn,Ochtogen Sohn. 
Fischer Taschenbuch Verlag Tß 3282. Frnnkfurt/Main 1983, 137 :s. 

b) Vliter 

Ci11illon, Jnqt1cs: Mein Sohn ist sOch tig, 
Tagebuch eines betroffenen V:Hcr�. 
Patmos Verlug, Düsseldorf 1979, J,18 S. 
Fra1uö,bd1cr Origin 11ltitcl: Cc1 cnf:tnt qui sc d1oguc! c'e,t lc micn, o.J .  

c) geme/11.wm 

Madcisky. Urclii; Wm,er, K/1111s.· Flucht in dre Sucht . 
In Sclb�thilfegruppen finden Elte,n em neue, Verhältnis ,u ihren Kindern . 
(Die Autoren �md betroffene E lter n ur1d Regt,�cure des i;le1chnam1gcn Films.) 
Rowohlt Taschenbuch Verlag TB 7689, Rclnhck bei I lumburg 1 9!13, 120 S. 

l'nrtner 

11) Partnerin: -

b) Partner: -

c) gemeinsam 

Nul/111cycr, /leide: Ich heiße Er,k'a und bm Alkoholikerin. 
Betroffene und Ani.:ehölige crtllhlen. 
(ßelsplelc für die Überwindung einer Krankheit .) 
Fischer Tnschtnbuch TU 38(18, Frank furt/Main 1983, 1 7 1 S. 
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Fachleute 
a) Fachfrau; -

b) Fachmann 
Noack, Hans-Georg: Trip. 

(Romnn mit Sachinformation zum 'lncmn „Rauschgift und Jugend".) 
0110 Maler-Verlag, Ravensburg 1975, 174 S. 

Sl,/pp, Tom: Kummer mit dem Alkohol. 
Begegn11ngcn und Erfnhrungen nii1 Alkoholkranken. 
(Ein Oemeindepforrer berichtet ilber seine Begegnungen mil Alkoholkrnnken.) 
Blaukreuz Verlag, Wuppertal und Bern 1980, 131 S. 

c) ge111ei11sam; -

• Sonstige 
ßecrolTcnc 
a) Fra11c11 
Arcy, Pn11/11 d': Meine liebe Sarnh. 

(Tngchuch einer jungen Frau, die nach schwerem Unfall Mnnn und Kind verliert.) 
Gcrth Schulte Vcrlng, Aßlar 198 1 ,  126 S. 

O., Knt/1ari11a (Pseudonym): Die Gc�chichte der Kathnrinn G. 
Aus dem Tugcbuch einer S1rnfgefangenen. 
Gerth Schul1e Verlag, Aßlar 1984, 176 S. 

Giudict. l/l/1111r: Die Kraft der Schwachen. 
Über das Krnnkscin. 
(Die Autorin erzählt von Menschen - von Kranken aus der Literatur und von 
einzelnen unheilbaren Kranken -, deren Alltag von einer Krnnkhei1 vcrilnder1 wurde 
und die 1ro1z ihres Leidens anderen geholfen hnben, dns Leben zu lieben. ) 
Kreuz Verlag, Berlin 1979, 186 S. 

K611/g, tlern; Der lödliche Hunger, 
Erfahrungen einer Diabetikerin .  
Fischer Toschcnbuch 'rß 3286, Frnnkfur1/Mt1i11 1983. 

Woodse11, Mcg: Wenn ich mit urelßig sterbe. 
(Dus Mllclchcn Peggy durchleb! mit Ihrer Mutter nllc Phasen von der Ablehnung bis 
zur An11(1hme des Todes, - durch die erbliche Drilsencrkrunkung Cys1lsche foibrose.) 
Ocrlh Schul1e Verlag, Aßlar 1979, 160 S. 

t,) Mll1111cr 
81/cwcls, Theodor: Wer ein Warum zu leben hm, er1rttg1 jed�s Wie! 

Beispiele von Persönlichkei1e11 in Krankhei1 und Leid. 
VcrilM-Vcrlng, Wien, Lin� und Passau 1979. 1114 S. 

c) gm1ti11sa111: -

tltern 

11) Ml11ttr 
Eicksrcdt, Sclricclrc vo11 (Hrsg.) : Ist Aufopferung eine Ulsung? 

M011er behinderter Kinder bcrichlen. 
Fnn1enbuchvemieb. ßerlin 1981. 128 S. 

b) Vlitu: -
c) gc111ci11sa111: -

Partner 

a) Par111cr/11; -

- 158 -



b) Parr11er; -
c) gc111ti11sarn: 

Fuchlculc mit BelrolTcncn 
a) Fachfrau 

Kiibfrr-Ross, Eli.rabrrh: Befreiung ous der Angst. 
(Die Autorin legt hier Berichte von Betroffenen ous Ihren Seminaren „Leben, Tod 
und Übergang" vor; eindrücklich werden Gefühle i01 Umgang mit Krankheit und Tod 
beschrieben.) 
Kreuz Vcrlng. S1u11gnrt 1983, 180 S.  

Scl1 11chard1, Erika (llri.g.) unter M1tarbc11 von Wi11kelhcide, Marl/es LI, a.; 
Jede Krisc is1 ein neuer Arlfang. - Aus Lebensgeschichten lernen. 
Patnios Verlag, DUsseldorf 1984, eo. 220 S., nngczeig1 

/1) Fach""'"" 
/ lambrec/11, Martin: Das Leben neu beginnen. 

Wenn Therapie zur Lcbcn�schule wird. 
(l·allbe,spielc aus der psychosomatischen Klinik Herrenalb werden beschrieben und 
Wege der Krisenverurbeituns aufi;ezeigt.) 
Kösel Verlag, München 1983, 185 S. 

Kr/11:mdcr, 1/tlnrld, (1 tr�g.): Behinderte nus eigener und fremder Sicht. 
Hcidell1e,gcr sonderplidagog,schc Schriften, ßd. 14, Schindele Vedng, Rheinstetten 
1980, 73 s. 

Kro11e11/1ers, Martin (Hrsg.): ßehinuertenschkksolc. 
Kallmcier Verlug, Wolfenbüttel 1980, 73 S. 
Themenhefte Deutsch, Heft 13, rni1 Lchrerlnfom1�1 lo11, 32 S. 

c) 9e111elnsn1w -
l)PWV, Deutsc:her Parhütlschcr Wohlfahmvcrbnnd (Hrng.): 

Unser Alltag- bchindc, te Menschen, ihre Eltern und Faniillenongehörigc berichten. 
Schriften des Ocu1schen Parit�tischen Wohlluhrtverbandcs Nr. 39, Frankfurt/Main 
198 1 ,  1$6 s. 

G11/1el, C/1111dio und Wolf9m19. Hindernisse oder Wir sind keine Sorgcn�lndor, 
(Pie Behinderten selbst - Betroffene, Freunde, A11gehörige, Betreuer - schrcihcn 
gegen eins „Sorgenkind-Denken" an.) 
Bcnzigcr Verlag, Köln und Zllrich 19111 . 111 S. 
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Om bogen 

Meget sj�ldent udgives der b0ger, 
som kombinerer den psykologiske 
og teologiske tilgang til kriser og 
lidelse . Derfor har det v�ret en stor 
gl�de at arbejde med overs�ttelsen 
og udgivelsen af Erika Schuchardts 
bog pa dansk . Bogen blev i Tysk
land tildelt de evangeliske forlags 
bogpris, en stor udm�rkelse i et 
land, hvor der udgives et meget 
stort antal teologiske b0ger. 
Erika Schuchardts bog giver ikke 
f�rdige l0sninger, men s�tter os i 
gang med emnet pa en made, der er 
pr�get af stor indlevelse . Den 
omst�ndighed, at bogen bearbejder 
en r�kke levnedsbeskrivelser af 
handicappede og par0rende til han
dicappede, giver den en s�rlig v�r
difuld karakter. 

Karsten Nissen, Diakonhojsko len 

B0gerne i den tyske serie »Kennzei
chen Frau« markerer forskelle . For
skelle bliver ofte misbrugt til diskri
mination, i stedet for at fremme fol
somhed og gensidig forstaelse mel
lem mennesker. Serien »Kennzei
chen Frau« peger pa et problem 
indenfor k0nsdiskrimination, som 
findes i en r�kke forskellige politi
ske og kulturelle systemer, og in
denfor alle livsomrader. Det er frem 
for alt en af kvindebev�gelsens for
tjenester, at dette tema er bragt til 
offentlighedens kendskab. Man kan 
n�ppe overvurdere de impulser, 
som udgar fra »kvinder som forny
elsesgruppe« i kampen mod ufri
hed, voldsanvendelse, lidelse og 
angst . 

Derfor er »Kennzeichen Frau« tema
et for denne serie, som gar tilbage 
til et initiativ fra kvinder; serien 
foreligger som resultat af et studie
projekt , der blev iv�rksat i 1973 af 
Det lutherske Verdensforbunds 
tyske nationalkomite . 

Johs. Langhoff skriver bl.a .  i bogens forord : 

Erika Schuchardts bog, der .�ar f aet de tyske evangeliske 
forlags bogpris i 1984, s0ger ikke at l0se det ul0selige 
problem om lidelsen . Men den analyserer en stor gruppe 
lidende menneskers egne :C.efl: ioner pa alvorlige handi
caps af �nge forskellige 1stigs,

7 

og den viser pa den made 
en vej il<ke ud af lidelsen, men�fi , at komme igennem og 
holde ud . �d li�elsen . Samtidig pavises den helt afg0:en
de betydn g, det har, at andre mennesker, der er skanet 
for sadanne andicaps, virkelig »ledsager« de lideri.de i et 
cegte meq;:li ende fcellesskab. 

Der er en vcerdifuld hjcelp at finde i denne bog bade for 
mennesker, der er ramt af handicaps, for deres ncermeste 
omgivelser og ikke mindst for os i den kristne kirke, der 
med rette forventes at vcere til radighed som Guds 
udstrakte hand til dem, der lider. 

D IX IT Bogfor lag 

Erika Schuchardt, dr. phil . habil . F0dt i Hamborg 
1940, er forsker i pcedagogik ved universitetet i Han
nover. Studier i sociologi, specialpcedagogik og vok
senuddannelse . Leerer ved normal- og specialskoler til 
1970 .  Pcedagog med diplom, afdelingsleder i pcedago
gik, psykologi og filosofi ved folkeh0jskolen i Han
nover til 1975, samtidig beskceftiget inden for det 
pcedagogiske fagomrade samme sted .  Publikationer 
om social integration af randgrupper, om teoretisk 
radgivning ved uddannelse og videreuddannelse samt 
om forskning i levevilkar. Medlem af den tyske evan
geliske kirkes synode siden 1972 .  Medarbejder i 0ku
meniske udvalg inden for Verdenskirkeradet .  
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