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Jeg er en helt almindelig kvinde med 

en usædvanlig god historie om at finde 

balancen mellem de tusindvis af krav, 

som vi stilles gennem livet. 

 
Af Zezza-Maria Skovager

Jeg blev født ind i den kærligste familie under en snestorm i april 
1977. Jeg voksede op med masser af kærlighed og frihed under an-
svar. Jeg er sygeplejerske, gift med Thomas, og sammen har vi to 
dejlige børn. Børn, som jeg er vanvittig stolt af at være mor til. 
Hertil ligner min historie mange andres. I marts 2009 „fik“ jeg 
diagnosen fibromyalgi. Når jeg skriver „fik“, er det, fordi det be-
stemt ikke var noget, som jeg havde gået og ønsket mig. Men det 
var sådan, det var. Mine kræfter og mit overskud gik hurtigt ned ad 
bakke, og i foråret 2012 blev jeg bevilget førtidspension. Det var en 
meget ambivalent følelse: På den ene side betød det tryghed i øko-
nomien, ro og stabilitet, men på den anden side følte jeg slet ikke, 
at jeg var færdig med at arbejde. Jeg skammede mig meget i starten 
over at tænke sådan, og jeg følte mig meget utaknemmelig.

Kvælende ensomhed

At blive førtidspensionist betød ikke, at jeg blev rask, men det 
betød, at jeg fik en hverdag, hvor jeg fik mulighed for at tage tin-
gene i det tempo, der passede til mig. I starten fungerede det, da jeg 
fik en hverdag til at hænge sammen, men stille og roligt blev det 
sværere for mig, fordi sygdommen mere og mere tog magten i mit 
liv. Samtidig var ensomheden ved at kvæle mig. Jeg følte det, som 
om jeg var den eneste med fibromyalgi. Jeg savnede virkelig nogen 
at tale og sparre med omkring de udfordringer, jeg oplevede. Når 
jeg surfede efter information, var nettet fuldt af historier om andre 
med fibromyalgi, men jeg fandt ingen, der skrev, at de havde 
„knækket koden“ og fået et godt liv med fibromyalgi. Det var rigtig 
hårdt. 

Stille og roligt begyndte hverdagens krav at overstige de kræfter, 
jeg havde, og den negative spiral begyndte virkelig at rotere hur-
tigt. Hidtil havde jeg forsøgt at være positiv og have et lyst syn på 
tilværelsen, men jeg følte til sidst, at lige meget, hvad jeg gjorde, og 
hvor meget jeg end forsøgte, så kunne jeg ikke finde balancen. 
Hvert forsøg, jeg gjorde, endte med en forværring af mine smerter. 
Og jeg anede ikke hvorfor! Hvor ville jeg dog ønske, at der havde 
været nogen på det tidspunkt og allerhelst lang tid inden, der 
kunne have hjulpet mig med at vende spiralen. Men det var der 
ikke! 

Levede i en boble af gelé

Efter en lang og meget hård tid med børn ud og ind af sygehuse, og 
et dødsfald, kunne min krop ikke mere. Da børnene var blevet 
raske, havde jeg ikke mere at give af – min krop var en stor smerte. 
Jeg havde svært ved at løfte mine arme højt nok til, at jeg kunne 
børste tænder. Jeg kunne ikke gå op og ned ad trapper. Søvn var 
noget, jeg kun svagt kunne erindre. Jeg husker det, som om verden 
omkring mig fortsatte, men jeg lå bare stille på sofaen, fuldstændig 
udmattet af smerter og træthed. Det var fuldstændig som at være i 
en boble af gelé. Sådan lå jeg i månedsvis.

En eftermiddag kommer min datter ind til mig. Jeg ligger, selv-
følgelig, på sofaen. Det gjorde jeg jo det meste af døgnet. Hun 
stiller mig jordens mest uskyldige spørgsmål: „Må jeg smøre mig 
en leverpostejmad?“ I „gamle dage“, før jeg endte i min boble, ville 
det have været et meget nemt ja-nej-spørgsmål. Men nu, hvor jeg 
var helt ude i tovene, udløste det en masse overvejelser: „Er det på 
rugbrød eller toastbrød? Hvor sulten er hun? Hvor længe er der, til 
vi skal spise?“ Osv. osv. Jeg endte med at bede hende om at spørge 
sin far – jeg havde simpelthen ikke overskud til at tage stilling. For 

En ny rejse 
er begyndt

„Jeg følte til sidst, at lige meget, 

hvad jeg gjorde, og hvor meget jeg 

end forsøgte, så kunne jeg ikke 

finde balancen.“
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nogen, der ikke selv har været der, kan det virke uforståeligt. For os 
andre giver det mening. 

En gnist i mit hjerte

Denne nat mærkede jeg en gnist i mit hjerte. Jeg følte, at jeg måtte 
træffe en beslutning ud fra to muligheder: Enten blev jeg liggende, 
uden at gøre yderligere forsøg på at rejse mig og komme tilbage til 
livet. Eller også måtte jeg blive ved og ved med at forsøge at 
knække koden og finde balancen i livet med fibromyalgi. Det første 
ville være det letteste. Bare at blive liggende og se livet passere 
forbi, børnene blive store og menneskene omkring mig søge andre 
end mig. Jeg valgte det sidste, først og fremmest for min families 
skyld. Så midt om natten tog jeg mine sko og listede mig ud af huset 
og gik et par hundrede meter for første gang i virkelig lang tid. Det 
blev starten for mig. Og denne gang knækkede jeg koden!!! Fordi 
jeg var klar, både i mit hjerte og i mit hoved. Stille og roligt lærte 
jeg mig selv at forstå med hjertet og ikke kun forstanden. Jeg fandt 
balancen mellem overskud og udfordringer samt mellem søvn og 
hvile og mellem de tusindvis af andre krav, som vi stilles gennem 
livet. 

Det var bestemt ikke let. Men det, der gjorde dette forsøg til en 
succes, var, at jeg mødte en helt vidunderlig kvinde. Hun blev min 
klippe hele vejen gennem forløbet. Hun havde ikke selv været syg, 
men hun formåede at nå ind til mig, opmuntre mig, stille forsigtige 
krav til mig på de rigtige tidspunkter. Og det vigtigste: hun TRO-
EDE på mig! Hun troede på mig, når jeg fortalte om mine smerter 
og trætheden og mindst lige så vigtigt: Hun troede på, at jeg kunne 
få et godt liv igen. Det var der INGEN, der før havde sagt til mig, 
og mit liv kom atter i balance med hjælp fra denne professionelle 
kvinde, som havde stor erfaring i smertemestring, men ikke havde 
noget personligt forhold til mig eller nogen skjult dagsorden. Jeg 
begyndte langsomt at få et realistisk forhold til de forventninger, 
jeg havde til mig selv. Og jeg lærte at se positivt på mit liv.

Et godt liv trods smerter

Jeg har stadig fibromyalgi, men nu er der plads til både mig og fi-
bromyalgien i min krop, uden at vi hele tiden kommer op at „skæn-
des“. Jeg lever et liv, der på trods af udfordringer er et liv, som jeg 
er meget taknemmelig for. Jeg holder virkelig meget af min hver-
dag og mit liv nu, og jeg ønsker for alle med smerter, at de må få lov 

til det samme. Det har ikke været en let rejse, den har været lang 
og fyldt med udfordringer, men den har været hvert et skridt og 
hver en tåre værd! Nu er en ny rejse begyndt for mig: Da jeg gik 
den tur, der blev vendepunktet for mig, var mit mål at komme til-
bage og deltage i livet. Det var i sig selv et kæmpestort mål, og det 
virkede indimellem også lidt håbløst. 

Men jeg fandt langsomt ud af, hvad der er vigtigt for at kunne 
have en god hverdag med smerter. Og jeg satte alle mine sidste 
kræfter ind på at lykkes. Det var ikke nemt, men jeg gjorde mig en 
masse erfaringer. Og det tog tid. Lang tid. Men i dag er jeg så stolt 
over, at jeg gjorde det. Min hverdag bliver aldrig som den, jeg havde 
før. Jeg har stadig begrænsninger. Jeg har stadig smerter. Men jeg 
LEVER hver eneste dag. Og jeg er rigtig glad for det liv, jeg har nu, 
på godt og ondt. Noget jeg aldrig havde troet, var muligt: Et godt 
liv med – og på trods af – smerter? Men det er muligt. Du må ikke 
give op. Jeg brød ud af mit smerte-fængsel. Du kan også!

Zezza-Maria Skovager. Foto: by tineT.

„Midt om natten tog jeg mine sko og 

listede mig ud af huset og gik et par 

hundrede meter for første gang i 

virkelig lang tid. Det blev starten for 

mig. Og denne gang knækkede jeg 

koden!!!“


