
En erfaringsbog fra Damgaard

”Der er ingen, der siger, at det er okay at være bange og ked af det. Men der 
er mange, der siger, at jeg skal lade være med at tage det så tungt.”

Anne var ikke i tvivl om, at hun var alvorligt syg. Det føltes som gift, der løb igennem alle dele af 
hendes krop. Omgivelserne var dog ikke så sikre. En læge sagde, at hun bare havde en vinterdepres-
sion, som hun skulle gå hjem og tage med humor. 
Men det viste sig senere, at Anne havde en kronisk sygdom, som i varierende fart invaliderede hende. 
Det var ikke noget at grine af. Alligevel blev hun konstant mødt med råd om at være positiv, smile det 
væk og bare tænke på noget andet.

Efter at have sprællet rundt i følelsen af at reagere forkert, fordi hun var for vred, bange og ked af det 
til at få øje på det positive, besluttede hun, at hun havde ret til at reagere på sin helt egen måde. Også 
selvom det for omgivelserne betød, at hun ikke tog det med værdighed. Alle de svære tanker i forløbet 
skrev hun ned, og det er dem, der danner grundlag for hendes debutbog.

”Jeg mødte positivitetstyranniet over alt. Også blandt andre syge, som nærmest havde en intern 
konkurrence om, hvem der var bedst til at remse positivitetsfloskler op. Og det undrede mig, at man 
for eksempel ikke var vred over at skulle tilbringe resten af sit liv i kørestol. Selvfølgelig skal man 
også fokusere på positive ting, men jeg synes, det er helt i orden at acceptere, at det ikke er i det røv-
formede kørestolssæde, de findes. Jeg vil have lov til at hade min sygdom og dens konsekvenser.”

Jeg vil ikke tage det flot gør op med normerne om, at modgang bør tages med et smil. >>

Jeg vil 
ikke tage 
det flot
nonfiktion / dokumentar
forlaget Damgaard
168 sider
125x200mm paperback
Vejl. pris 160 kr
Udgivelsesdato 28/5-2014
ISBN 978-87-93164-02-4

forlaget Damgaard • Fuglesangs Allé 97, st.th. • 8210 Aarhus V
kontakt@damgaardmedia.dk • http://damgaardmedia.dk

JEG VIL IKKE tage det flot
Anne Bredahl

en erfaringsbog

“Jeg har i den grad forsøgt at leve op til den 
kamp-retorik, der altid følger alvorlig sygdom. “Jeg 
kæmper for at få det bedre”. Men det er idiotisk
at bruge kræfter på en kamp, der er så ulige.

Da Anne gik til læge med en følelsesløs arm, 
blev hun sendt hjem med besked om, at det 
skulle tackles med humor. Senere viste det sig, 
at hun led af en alvorlig kronisk sygdom, som 
ændrede alt for hende.
Diagnosen udløste en endeløs række af gode råd 
og løsninger fra omgivelserne. Størstedelen af 
dem var diverse variationer af ”tag det med et 
smil” og ”husk at være positiv.”
Dybt frustreret valgte Anne at skrive om alle de 
forkerte tanker og følelser. Om vreden, angsten 
og den store sorg over den usikre fremtid. 
For sygdom kan ikke grines væk.

“

Anne Bredahl er født på 
Ringkøbing sygehus i 1971, 
men hun voksede op i Århus, 
hvor hun stadig bor. Hun har 
tidligere arbejdet som jour-
nalist, men de seneste år 
har hun beskrevet sit liv på 
bloggen www.omanne.dk.
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Om forfatteren
Anne Bredahl er født på Ringkøbing sygehus i 1971, 
men hun voksede op i Århus, hvor hun stadig bor.
Hun har tidligere arbejdet som journalist, men de seneste 
år har hun beskrevet sit liv på bloggen www.omanne.dk.

I dag blogger hun på annebredahl.dk.

For kontakt til Anne om bogen eller vedr. andre presse-
forespørgsler skal du henvende dig til Ole Damgaard på 
ole@damgaardmedia.dk eller tlf. 613 91 555, da Anne 
ikke har mulighed for at svare selv.


