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Af Christina Wex

Åbningsscenen er 8-årige Gilbert, der er i gang 
med at barbere sit hår af. Sådan fortsætter det til 
den allersidste scene, hvor Gilbert på 910. dagen 
spiser de sidste kemopiller. 100 timers optagelser 
med mobiltelefon igennem to-et-halvt år er skåret 
ned til en lille time. 
Undervejs er Gilbert i smerte, ked af det, modløs 
og bange. Han kæmper med at sluge mange og 
alt for store piller, får kemo igennem en slange, 
der er opereret ind i hans bryst, og er stærkt 
påvirket af bivirkninger, som et par gange er 
ved at tage livet af ham; en cyste i maven, opkast, 

næseblod, sår i munden, overvægt. Hver gang 
hans immunforsvar kommer op, får han en ny 
dosis kemo, der sender ham tilbage i helvede. 
Man følger det hele i rå form i dokumentaren 
”Til Gilbert fra mor”, der er tilgængelig på DR. 
Og det gør man, fordi sådan var virkeligheden. 
”Nogle mennesker forarges over, at jeg viser 
alle de smerter, Gilbert gennemgår, men det er 
endnu sværere at komme igennem en krise, hvis 
vi skal lyve for at gøre virkeligheden spiselig for 
omverdenen,” siger Gilberts mor, filminstruktør 
og forfatter Anne-Grete Bjarup Riis. 
Målet med at filme det hele var, at Gilbert skulle 
kunne se tilbage på det, når han var ude på den 

anden side. På den måde blev processen en måde 
at holde fast i håbet på. 
I dag er Gilbert 14 år og erklæret rask. Selv husker 
han ikke så meget fra en tid, som i en 14-årigs liv 
allerede ligger langt væk. Det gør den til gengæld 
ikke for familien. 
”Vi er stadig i gang med at samle stumperne,” 
siger Anne-Grethe. 
 
Man magter ikke at række ud
Noget af det sværeste igennem hele forløbet var 
ensomheden. 
”Man tager det som en selvfølge, at familien 
er den klippe, man kan holde fast i. Det er det 

fællesskab, vi er vokset op i, og som vi forventer 
det af. Når vi opdager, at den klippe ikke er der, er 
det virkelig ubehageligt. Set i bakspejlet kommer 
det alligevel ikke bag på mig.”
Familien er det sted, hvor vi sluger flest kameler, 
fordi det er så vigtigt for os at have en familie. 
”Vi fejer generelt mange ting ind under gulvtæp-
pet i stedet for at være ærlige, og derfor evner vi 
ikke at gå ind i noget, der ikke er pænt.”
Heller ikke vennerne forstod omfanget af den 
krise, familien befandt sig i. 
”De fleste siger venligt; ’sig til, hvis der er noget, 
I har brug for’, men man har ikke overskud til at 
række ud. Efter at dokumentaren er blevet vist, 
har flere næsten bebrejdende sagt; ’ej, hvorfor 
sagde du ikke, hvor slemt det var’, men man kan 
ikke forklare sig over en hurtig kop kaffe, når 
hver dag handler om overlevelse.”

Vi skal hjælpe hinanden
Vi lever i en kultur, hvor vi tæller point, mener 
Anne-Grethe. 
”Det bliver sådan; ’nu har jeg prøvet to gange, så 
må hun sgu selv komme på banen, hvis vi skal 
ses’, men om det så står 100-0, skal man blive 
ved med at prøve at hjælpe, når nogen er i krise.”
Hvis vi viser svaghed, bliver vi set på som ufede. 
”Viser du svaghed, flytter status sig, men når 
du en dag ligger for døden, er det ikke den store 
villa eller den fede bil, du snakker om. Det er de 
relationer, der har præget dit liv. Hvad pokker 
er det, der er så svært at forstå?” 
Anne-Grethe bliver ofte spurgt, om hun ikke er 
taknemmelig, fordi Gilbert er blevet rask. 
”Selvfølgelig er jeg dybt taknemmelig, men jeg 
er også ramt og ked af det, for der er så meget 
frustration, som ulmer, fordi man stadig føler 
sig svigtet og ikke-forstået – der er så meget 
efterslæb.” 
 
Man bliver et grimt og mørkt menneske
Udover ægtemanden, Bo Mortensen, der er tv-
producer, består familien også af datteren Yrsa, 
der i dag er 17 år, og sønnen Osvald på 25. 
”Yrsa blev et skyggebarn, der skulle leve med, at 
al familiens energi var fokuseret omkring hendes 
syge lillebror. Og Osvald, der var flyttet hjem-
mefra, forsøgte at puste liv og glæde i familien, 
når han kom på besøg, men stod alene med sin 
egen angst, når han kom hjem til sig selv.”
Parret mistede også forbindelsen til hinanden. 
”Vi skiftedes til at være på hospitalet 24 timer ad 
gangen. Det første år var Gilbert stort set indlagt 
hele tiden. Vi forsøgte at gøre dagene lyse og glade 
på hospitalet, men om natten kom angsten.”
Begge begyndte at selvmedicinere med for meget 
rødvin, og skænderierne tog til og blev til kor-
porlige slåskampe, når det gik rigtig galt. Anne-
Grethe var ikke i stand til at arbejde, mens Bo fik 
et halvtidsjob, og det var kilde til stor frustration. 

Vi er nødt til at være 
der for hinanden

Det er fire år siden, at Anne-Grethe Bjarup Riis’ søn, Gilbert, blev erklæret rask efter et langt behandlingsforløb for leukemi, 
men familien er stadig i gang med at finde sig selv og hinanden efter en voldsom periode med angst og ensomhed. 

”Han var ude at få sit sociale kick, mens jeg levede 
nærmest isoleret i en joggingbuks og permanent 
lignede en gammel hængt kat. Alle de følelser, der 
kommer op, jalousi, raseri og mistænksomhed, 
tager magten fra dig. Fordi du er i så stor krise, 
bliver du et lille bitte grimt og mørkt menneske. 
Og også det er tabu.” 
Parret søgte hjælp hos Rigshospitalets præst, 
Christian Busch. 
”Han sagde; jamen I er jo forsømte, har I ikke 
snakket med nogen? Og nej, det havde vi ikke, 
for det er der ikke plads til i systemet. Man er 
fuldkommen overladt til sig selv. Det burde være 
en naturlig ting, at man blev tilbudt en samtale, 
når ens barn kan risikere at dø, men i stedet får 
man stukket en pjece i hånden.” 
 
I Guds rige
For et år siden udgav Anne-Grethe Bjarup Riis 
romanen ”I Guds rige”, der i to parallelle forløb 
skildrer Gilberts sygdom og Anne-Grethes 
egen opvækst. Som 8-årig blev hun revet op fra 
sin vante hverdag i Herning og placeret i Søby 
Brunkulsleje, et kæmpe areal i Midtjylland, hvor 
man fra 2. verdenskrig og helt frem til 1970 gra-
vede efter brunkul. Der opstod en hel by omkring 
lejerne, bygget op af interimistiske træhuse, der 
fik tilnavnet Den Jyske Klondike og var kendt 
for omfattende hasardspil og sortbørshandel. 
”Min far kom en dag hjem og meddelte, at han 
havde fået et job med at passe 1.500 svin på 
området, og at vi skulle flytte. Familien blev 
ikke taget med på råd.” 
Pludselig kunne hun se, hvordan både hun og 
sønnen som 8-årige var blevet indespærret i 
en boble, der ingen forbindelse havde til den 
virkelighed, de havde forladt. Hun begyndte også 

at få tanker om, at der hvilede en forbandelse 
over familien, og at det kunne betyde, at et barn 
i hendes egen familie skulle dø, ligesom hendes 
egen storesøster var død kun syv timer gammel. 
I bogen folder Anne-Grethe en hel kultur ud 
omkring skyld, skam, tabu og svigt – uden at 
lægge fingre imellem. 
”Til gengæld sidder jeg i dag tilbage med en 
hæslig masse skyld og skam over, hvad jeg har 
budt min familie ved at være så ærlig. Jeg var ved 
at kapitulere 100 gange undervejs, og det tog mig 
tre år at skrive bogen, men det var sådan det var, 
og den eneste måde, vi kan bryde tabuer på, er 
ved at være ærlige.”
Mange har kunnet spejle sig i hendes fortælling, 
det bekræfter antallet af beskeder, hun stadig 
modtager hver eneste dag. 
”Folk skriver; du har skrevet om mig. Jeg bliver 
så glad, fordi det betyder noget. Efter at Gilbert 
har været syg, kan jeg mærke, at det, jeg skal lave, 
det skal gøre en forskel. Jeg ville meget gerne have 
været det hele foruden, men i det mindste er jeg 
i dag bevidst om, at vi skal gøre os umage i livet, 
og at tingene skal give mening.”

Ny film på vej
Efter at have brugt tre år på at skrive I Guds rige, 
gik Anne-Grethe Bjarup Riis i gang med at skabe 
”Hvidstengruppen 2 – De efterladte”, som får 
premiere i biograferne 1. juledag. 
”Det er kvindernes film,” understreger hun. 
”Den handler blandt andet om Tulle Fiil, den 
ældste datter af lederen af Hvidstengruppen, 
som mistede både sin far, sin bror og sin mand, 
da de blev henrettet af tyskerne.”
Også Tulle blev dømt til døden, men dommen 
blev omstødt til livsvarigt ophold i tugthus. 

Hun skulle afsone i Tyskland, og det samme 
skulle hendes søster Gerda, som var blevet idømt 
to år, og vi følger dem på turen derned. 
”Det er et kapitel, der er udeladt af danmarkshi-
storien, men der var mange kvinder, som også 
led en grufuld skæbne. Det er ikke en heltehisto-
rie, men den mørke bagside af krigens rædsler. 
Kvinderne fra Hvidsten Kro blev ikke henrettet 
– men måske betalte de den højeste pris.”
 
Vi har brug for håb
Hvordan magter man gå ind i en så forfærdelig 
fortælling efter at have været igennem en per-
sonlig krise af så voldsom karakter?
”Måske har jeg haft en forståelse for instruktio-
nen i det, fordi jeg selv har været igennem nogle 
hårde ting, men det var hårdt for os alle at lave. 

Det er rigtige mennesker, vi portrætterer, og vi 
græd hver dag på settet. Man har ikke fantasi til 
at forestille sig elendigheden og ondskaben. Og 
så har vi endda ikke taget det værste med, for 
det kan man ikke holde ud at se på.”
Selvom historien er 77 år gammel, er filmen 
stærkt aktuel. 
”Hvis vi ser på, hvad der sker i verden, bliver 
vi bekræftet i, at vi er nødt til at fortælle de her 
historier i håbet om, at det giver stof til eftertanke. 
Alt for meget i vores samfund handler om at 
være sig selv nærmest, og selvom historien er 
forfærdelig, er det også smukt at skildre nogen, 
der bevarer en værdighed og løfter hinanden. 
Der er et håb i fortællingen, som vi har brug for 
at holde fast i.” 
 

I romanen ”I Guds rige” skildrer 
Anne-Grethe Bjarup Riis dels sin 

egen barndom, fra hun som 8-årig 
flytter fra trygge omgivelser til en 

helt anden verden, og dels sin 
8-årige søns sygdomsforløb.

Dokumentaren ”Til Gilbert fra mor” 
følger Gilbert gennem et voldsomt 
sygdomsforløb, fra han som 8-årig får 
konstateret leukemi, og til han tager de 
sidste kemopiller to-et-halvt år senere. 

Anne-Grete Bjarup Riis er uddannet skue-
spiller fra Statens Teaterskole, forfatter til flere 
romaner, foredragsholder og filminstruktør. 
Hun er gift med tv-producer Bo Mortensen og 
mor til Osvald, Yrsa og Gilbert.
Første juledag får Anne-Grethe Bjarup Riis’ 
tredje spillefilm, ”Hvidstengruppen 2 – De 
efterladte”, premiere. Det er kvindernes film 
og en skildring af bagsiden af medajlen.


