
 Nr. 4 201616 FIBROMYALGI•DK

Selvom hun beskriver sit liv som et festfyrværkeri, så 
betyder det ikke, at hendes liv er uden udfordringer, 
men at skrive digte har hjulpet hende med at bearbejde 
smerterne og de begrænsninger de giver i hendes liv.  
Det har hjulpet hende til at kunne træde tilbage og se 
hendes liv udefra og dermed opnå en større afklaring 
omkring hendes situation. For Heidi Janum har poesien 
været en indgangsvinkel til at få taget nogen af diskussi-
onerne om, hvad det vil sige for familien, at de skal leve 
med kroniske smerter. „Mit ønske er, at andre kommer til 
at opleve, at digtene er en hjælpende hånd til åben kom-
munikation mellem den kroniske syge og hans/
hendes relationer“, siger Hedi Janum.

Ubudne gæster

Det banker på døren.
Jeg aner uråd og tør ikke åbne.
Døren sparkes ind, og den skyder mig ned.
Smerten.
Jeg får smerter, som jeg aldrig har mærket før.
Min entre er blevet til et mylder af ubudne gæster.
Jeg kender ikke mere min krop.
Alt er forandret.
Smerterne tiltager konstant.
Ingen steder er efterhånden helle.
Alt er på kort tid forandret.
På kort tid forandret.

Heidi Janum, Smertens sande ansigt

Nogen dage er jeg på første side og nogen 
dage på sidste side
Digtsamlingen „Smertens sande ansigt“ beskriver hele 
processen fra diagnose og angst og frem til den dag, 
hvor man er kommet ud på den anden side. „Hvis jeg 
skal være ærlig, ved jeg ikke, om jeg er kommet helt ud 
på den anden side“, siger Heidi Janum. „Kommer man 
nogen sinde det? Det er en vekselvirkning. Heldigvis 
kommer modløsheden nu kun i øjeblikke og optimismen, 
er den der fylder mest.“ Hun beskriver selv digtsamlin-
gen som både en processkildring af hendes eget forløb, 
men samtidigt som et opslagsværk. „Nogen dage er jeg 
på den sidste side og andre dage er jeg på den første 
side“, forklarer Heidi Janum.

Smutvej

Hver dag føles ens.
Intet ændrer sig.
Det er tid til at finde en smutvej.
Jeg bygger et luftskib af alle de drømme,
jeg har sagt farvel til.
Flyver ud og finder den verden, jeg skulle ha’ levet i;
Den verden jeg aldrig kommer til at se igen.
Jeg giver mig hen.

Vækkeuret ringer.
Virkeligheden kommer mig i møde.
Natten er min smutvej.

Heidi Janum, Smertens sande ansigt

Poesien som en åbning for dialog
Familie og venner er for de fleste helt centralt for at få 
en hverdag til at fungere og til at leve med en kronisk 
sygdom. Men hvordan får man taget den svære dialog 
om muligheder og begrænsninger og gensidige forvent-
ninger. „Det er meget svært at formidle noget så sår-
bart“, siger Heidi Janum. „Men digtene har været en 
hjælp til at forære et billede til min familie om, hvordan 
det er at leve med kroniske smerter. Det er tit nemmere 
at læse et digt op end fortælle.“ Digtene har været en 
åbning for Hedi Janum og hendes familie til at tage den 
svære dialog. Som forælder har man en række forvent-
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Når smerten 
sættes på vers
 Af Mark Sinclair Fleeton

Heidi Janum på 37 år er et positivt 
menneske. Hele hendes tilgang til 
livet og livet med fibromyalgi er 
positiv. Det kommer også til udtryk i 
hendes digtsamling „Smertens sande 
ansigt“, der blev udgivet i marts 
måned 2016. 
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ninger til hvordan man selv gerne vil udfylde rollen. Heidi 
Janum fandt dog i dialogen med sin 13-årige datter ud 
af, at datteren ikke nødvendigvis stillede de samme krav 
til hende som mor, som hun selv gjorde. 

Fyrværkeri

Hvordan kunne jeg være sådan på afveje?
Hvordan kunne farverne forsvinde?
Hvordan kunne fyrværkeriet stoppe?
Jeg er såret, men ikke død.
Mine drømme er ikke dem, de var engang.
Men de er her.
Det er andre drømme.
Nye drømme.
Nye kemiske forbindelser bliver afprøvet.
Nye lydeffekter.
Nye lyseffekter.
Nye muligheder tændes og skydes op.
Og de skal aldrig slukkes igen.
Aldrig.

Heidi Janum, Smertens sande ansigt

Bearbejdning gennem kreativitet
Der er mange måder, at tage dialogen med sine nærme-
ste på, men det er vigtigt, at den bliver taget. For Heidi 
Janums vedkommende har digtene været en god indgang 
til at tage den dialog og ikke mindst en måde at forklare 
sine nærmeste om, hvad fibromyalgien betyder for og 
gør ved hende. Samtidigt har den været en god måde for 
hende at bearbejde hendes situation med sig selv. Hun 

har skrevet digte siden hun var 12-13 år og dengang 
fandt hun, at det var utroligt hvor meget man kunne sige 
så kort med digte. Poesien taler til følelserne og derfor 
kan den kommunikere vores ellers utilgængelige indre liv 
på en helt anderledes konkret og direkte måde, som 
man umiddelbart kan relatere til og identificere sig med. 

Jeg har et meget mere intenst liv i dag
Heidi Janum lever i dag et andet liv, end det hun havde 
forestillet sig, at hun skulle leve. Men det er ikke et dårli-
gere liv. „Jeg lever til tider et mere intenst liv nu. Ikke 
tempomæssigt, men oplevelsesmæssigt“, fortæller Heidi 
Janum. „Duften af nyslået græs, en nyudsprungen 
blomst, et knus af vores datter, et glimtrende øjekast fra 
min mand, der fortæller, at han stadig elsker mig, en 
god bog, en tur til stranden med min familie... Ja de 
nære ting er åbnet op på en ny måde. Jeg har fundet ud 
af, hvad livet virkelig handler om for mig.“ Nye dynamik-
ker skal skabes i familien. Hendes mand skal ikke gå fra 
at være livsledsager og elsker til at være sygeplejerske. 
„Hvis jeg skal bruge en sygeplejerske, så ansætter jeg 
én“, konstaterer Heidi Janum. 

Det er vigtigt med en god familie
Familien betyder meget for Heidi Janum og sammen med 
hendes kristne tro udgør den fundamentet for hendes liv. 
Hun er ikke i tvivl om, at det sammen med hendes posi-
tive livssyn er baggrunden for, hvor hun er i dag. Og 
særligt på de dårlige dage. Når hun er tilbage på første 
side. 

I dag er Heidi Janum i fleksjob i 6 timer om ugen og 
det betyder, ligesom familien, meget for hende. Digtene 
kommer, når hun har noget at sige.

Empowerment




