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E
ngang var det en kunst at dø. Døden 
var noget, man lærte at forberede sig 
på. I dag er denne kunst gået tabt. 
Nu forsøger vi bare at undgå døden 

og har mange muligheder for at udsætte 
den. Alligevel skal vi stadig dø, nu ofte efter 
lange sygdomsforløb. Derfor er der brug for 
at udvikle nej’ets etik og genopdage kun-
sten at dø. Først derefter kan spørgsmålet 
om aktiv dødshjælp være relevant.

Ars moriendi

I dag forsøger vi at løbe fra døden, tidligere 
forberedte man sig på den. Tractatus de arte 
bene moriendi (Traktat om kunsten at dø 
vel) var en af de mest læste bøger i den sene 
middelalder. Denne traktat, der i sin seneste 
og korteste udgave fra 1450 rummer 11 mo-
ralsk instruktive træsnit, hviler på tankegods 
fra tredje og sidste del af et andet værk. Det 
drejer sig om den del af Johannes Gersons 
Opusculum tripartitum (Den lille tredelte) 
fra 1408, der hedder De arte moriendi (Om 
kunsten at dø) og er tilgængelig i en svensk 
oversættelse med titlen Ars moriendi.

”Vi anstrenger os ikke 
for at sige verden ret 

farvel, men for at hage 
os fast i den.

Johannes Gerson (1363-1429) var en fransk 
teolog, forfatter, intellektuel og kirkepoliti-
ker, som havde stor indflydelse i sin samtid. 
Hans tanker i Ars moriendi dannede grund-

lag for en rig tradition for at skrive om kun-
sten at dø. Resultatet var tekster, der i før-
ste omgang henvendte sig til unge præster 
uden erfaring i sjælesorg for døende, men 
som siden blev oversat til folkesprogene, 
for eksempel svensk, hvormed de også blev 
læst af andre. Disse tekster oplyste således 
både præst og lægmand om nødvendighe-
den af ritual, sakramenternes og bønnens 
betydning samt vigtigheden af ikke at lade 
nogen dø alene. Kunsten at dø hjalp menne-
sker med at forstå og værdsætte døden som 
en del af livet, og den styrkede troen på det 
evige liv. 
 I dag er denne kunst gået tabt. Der 
er ikke længere noget ritual forbundet med 
den forestående død, og bøn og sakramen-
ter spiller ingen rolle. Præsten bliver ikke 
hidkaldt til den syge, og ingen beder om 
syndsforladelse. Vi anstrenger os ikke for 
at sige verden ret farvel, men for at hage os 
fast i den. Min mand havde været patient i 10 
år, inden ordet hospitalspræst overhovedet 
blev nævnt for ham, og da var han så svag, 
at han ikke magtede mere, heller ikke flere 
nye mennesker.
 Ikke mindst ignorerer vi påbuddet 
om aldrig at lade nogen dø alene. På storsy-
gehuset i Skejby ligger patienterne hver for 
sig på hver sin luksuriøse enestue, men uden 
omsorg eller blot opsyn, for der er ikke råd til 
personale. Vi lader i stort omfang mennesker 
dø alene, og vi lader dem ligge i en atmo-
sfære af angst. Eller som min mand sagde 
under sin sidste indlæggelse: “I nat drømte 
jeg, at patienterne flygtede fra hospitalet.” 
Ved hans ord så jeg hvidklædte skikkelser 
flagre i nattemørket. “Var det uhyggeligt,” 
spurgte jeg forsigtigt, hvilket han bekræfte-
de.

Nej’ets etik og 
kunsten at dø

Dorthe Jørgensen, ph.d., dr.phil. og dr.theol.
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Det evige liv

Den mulighed for et liv efter døden, som 
kunsten at dø styrkede troen på, viser vi hel-
ler ikke nogen respekt. Troen på det evige 
liv er måske det mest tabuiserede, man kan 
komme på i dag. Ingen taler om det, fordi 
ingen tror på det, eftersom vi alle er hjerne-
vaskede. Når vi ikke kan tro på et liv efter 
døden, som ligner det, vi lever nu, tror vi 
automatisk, at alt er slut med døden. Som 
om kun det materielle er virkeligt, som om 
universet er éndimensionalt, og som om der 
ikke findes noget, som transcenderer tid og 
sted – noget åndeligt, der ikke kan fattes 
på samme måde som det fysiske, men som 
også er virkeligt. 

”Hvis endelig præsten 
sætter ord på den 

kristne idé om det evige 
liv, reduceres det typisk 
til noget psykologisk.

Selv præster bidrager til denne forfladigel-
se og det tab, den må indebære for et men-
neske, som er på vej til at dø. Hvis endelig 
præsten sætter ord på den kristne idé om 
det evige liv, reduceres det typisk til noget 
psykologisk. Den efterladtes fornemmelse af 
den afdødes fortsatte tilstedeværelse bliver 
da opfattet som en psykisk kompensation 
for tabet: et forståeligt, men illusorisk pro-
dukt af den efterladtes egen bevidsthed. Til-
svarende bliver den afdødes mulighed for et 
liv efter døden reduceret til noget, der kun 
handler om at blive husket: at vi lever videre 
i andres erindring, men jo så også atter dør 
med den. Ligesom resten af samfundet an-
sporer kirkens manglende interesse for det 
evige liv os således til at præstere over evne 
for ikke at blive glemt og ty til spiritisme, re-
inkarnation og pseudo-videnskab, når vi mi-
ster nogen, vi har kær.

Dødskult

I stedet for kunsten at dø med dens sjæle-
sorg og tro på et liv efter døden (hvad vi end 
skal forstå ved det) har vi fået det, pave Jo-
hannes Paul II i Evangelium vitae i 1995 kald-
te en dødskult. Han sigtede til kampen for 

aktiv dødshjælp og den hermed forbundne 
idé om, at det er en menneskeret at få dø-
den hurtigt overstået, når og hvor man selv 
ønsker det. Jeg er ikke uden forståelse for 
dette ønske; ligesom min mand nægter jeg 
at tilbringe den sidste del af livet på det op-
bevaringssted for knap-nok-længere-men-
nesker, som mange plejehjem er i dag. Pro-
blemet med den af paven omtalte dødskult 
er imidlertid, at den har gjort døden til noget 
blot udvortes, et rent medicinsk fænomen, 
som vi løber fra, så længe vi kan, og som vi 
gør krav på at have kontrol med, når vi alli-
gevel ikke kan undslippe den. 
 Døden er blevet løsrevet fra livet og 
fra det, der er større end os – det guddom-
melige, transcendente eller spirituelle. Det 
moderne menneskes ensomhed som døen-
de er derfor radikal. Ikke kun når det ligger 
alene om natten på Skejby Sygehus og har 
mareridt. Det moderne menneskes ensom-
hed som døende er per definition radikal 
takket være dets sekulære tankegang. En-
somheden er ekstrem, fordi vor verdensan-
skuelse ikke rummer nogen dimension, som 
rækker ud over det materielle og overskrider 
tid og sted. Der mangler en immateriel di-
mension, som ikke bare er subjektiv indbild-
ning, men derimod er noget, som forelå før 
den enkeltes entre i verden og ikke forsvin-
der, fordi han eller hun igen forlader den.

Rejsen mod døden

“Vi er alle pilgrimme her i jorderiget,” sagde 
Gerson. “Gud, lad så i jorderiget pilgrimsrej-
sen begå / at vi må efter døden himmelri-
gets glæde få,” er de sidste ord i Ars mori-
endi. Selvom det i begyndelsen af teksten 
forlyder, at den handler om, “hvordan man 
skal lære sig at dø til sjælens salighed,” hen-
vender den sig mere til dem, der er omkring 
den døende, end til den døende selv. Tek-
sten forklarer, hvordan man bedst hjælper 
nogen med at dø godt, hvilket i Gersons ud-
lægning vil sige: hvordan man bedst tager 
vare på den døendes sjæl.
 Netop sjælen får imidlertid ingen 
opmærksomhed i dag. Vel bliver der stillet 
psykologhjælp til rådighed for visse patient-
grupper, dem højest i hierarkiet, kræftpa-
tienter i særdeleshed. Men for det første bli-
ver andre, lavere rangerende patientgrupper 
ikke tilbudt nogen hjælp, og for det andet 
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tager psykologer ikke vare på sjælen opfat-
tet som det spejl af ånden, som den var for 
Gerson. Psykologer hjælper med at have det 
bedst muligt her og nu, presse jordelivet for 
de sidste dråber, ikke med at komme godt 
videre, over i en anden dimension. 
 Grunden til den manglende sjæle-
sorg er den mangel på distinktion imellem 
sjæl og ånd og det hermed forbundne tab af 
ånd, som kendetegner moderne psykologi. 
Når der mangler en idé om ånd (pneuma), 
som overskrider og spejler sig i den enkeltes 
sjæl (psyke), handler det hele kun om den 
sidstnævnte forstået som individets følel-
sesliv og vore muligheder for at kontrollere 
det. Denne tankegang efterlader ikke nogen 
mulighed for den sjælens udødelighed, som 
kendes fra kristendommen, for en sådan 
mulighed forudsætter netop en åndelig di-
mension, der transcenderer tid og sted. Den 
fordrer den spejling af samme ånd i den en-
keltes sjæl, som teologisk kaldes “gudbilled-
lighed”.  

Den velforberedte sjæl

Ikke blot får sjælen forstået som et spejl af 
ånden ingen opmærksomhed i dag, hvor 
sjælen derimod er reduceret til noget, vi 
behandler psykologisk, når vi har svært ved 
at gå i takt med samfundsmekanikken. Den 
pilgrimsrejsemetaforik, med hvilken Gerson 
talte om at leve og dø, er også erstattet af 
en anden sprogbrug, som ligeledes afslø-
rer, hvor anderledes der bliver tænkt i dag. 
Pilgrimsrejsens metaforik er ikke mindst er-
stattet af den kampmetaforik, der dominerer 
kræftdiskursen, selvom pilgrimsrejsemeta-
forikken er mere poetisk og derfor nok også 
mere lindrende for den syge eller i hvert fald 
for en, som er ved at dø.
 Når pilgrimsrejsens metaforik for-
svinder, går vi ikke kun glip af poesi og lin-
dring men også det spørgsmål, som denne 
metaforik inviterer os til at stille, og som vi 
overvejer alt for lidt i dag, nemlig spørgsmå-
let om, hvor lang tid det tager at dø. Svaret 
på dette spørgsmål afhænger selvfølgelig 
af, hvad verbet “at dø” betegner. Er døden 
bundet til øjeblikket; består den kun i, at der 
på et tidspunkt ikke længere er liv tilbage i 
kroppen? Eller er døden mere omfattende, 
en langt tidligere påbegyndt proces? 
 I diskursen om aktiv dødshjælp er 

døden blot den afslutningsmulighed, der 
kæmpes for. Det, som går forud, fremtræder 
kun negativt, nemlig som uværdigt liv. I tra-
ditionen for kunsten at dø blev der tværti-
mod fokuseret på processen frem til det sid-
ste suk og på at få døden integreret i livet og 
livet integreret i døden. Det handlede om at 
forberede både døden og den evighed, som 
døden kunne give det velforberedte menne-
ske adgang til. Man frygtede ikke at dø, men 
at dø brat. Den gode død var den, der ikke 
kom uventet, men var foregrebet med den 
rette forberedelse af den døendes sjæl.

Krop og legeme

Lidt filosofisk anlagte moderne mennesker 
vil måske sige, at et menneske er døende 
fra begyndelsen af, eftersom vi alle skal dø 
en dag, men det er sofisteri. Fra fødslen er 
vi i live, ikke døende, men på et tidspunkt 
begynder vi at dø. Det starter måske i det 
øjeblik, hvor den enkelte intuitivt får færten 
af, at det snart er slut. En anelse, som måske 
kan opstå mange år før det sidste suk, og 
længe inden nogen læge vil sige “terminal”. 

”Det moderne menne-
skes ensomhed som 

døende er per definition 
radikal takket være dets 
sekulære tankegang.

Det er den legemlige dødsproces, som går i 
gang med den intuitive anelse om det fore-
stående endeligt. Jeg skelner her imellem 
krop og legeme. Kroppen er den fysiske be-
holder for blod og organer – det korpus, der 
går rundt på to ben, og som må spise og 
drikke for at holde liv. Legemet er derimod 
den opmærksomhedszone, der omgiver 
kroppen, men som selv er luftig, atmosfæ-
risk, og er det “sted”, hvor væsentlig erfaring 
tildrager sig. Den legemlige dødsproces, der 
begynder med anelsen om, at ens liv ebber 
ud, er den emotionelle forberedelse af det, 
som den kropslige død udgør forstået som 
det endelige fravær af liv i den fysiske krop. 
 Problemet er, at moderne læger (og 
de fleste moderne mennesker) kun har blik 
for den kropslige død. I deres medicinske 
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optik tog det min mand to-tre døgn at dø. 
I månederne derefter erkendte jeg imidler-
tid, at han allerede længe før var begyndt at 
gå i forvejen, først legemligt og siden også 
kropsligt. Og jeg har tænkt over, hvordan 
hans sidste tid ville have været, hvis lægerne 
havde haft blik for andet og mere end hans 
krop. Hvis de ikke kun havde haft forstand 
på døden som fysisk-medicinsk fænomen, 
men også havde haft sans for døden som 
emotionel-legemlig proces. Jeg har overve-
jet, om det mon ikke havde gjort en forskel 
for både ham og mig, hvis de havde erkendt 
og sagt, hvad der var ved at ske. Ikke for at 
slukke alt håb, men for at give os mulighed 
for at stille ind på samme kanal.

Den mest menneskekærlige hand-
ling

Døden er en rejse og en hjemkomst, den 
sidste rejse, sagde præsten Langfredag i 
Aarhus Domkirke. Han talte i pilgrimsrejse-
metaforikkens ånd og bekræftede, hvad jeg 
bevidnede i min mands sidste døgn. Når dø-
den anskues som en rejse og en hjemkomst, 
er alt ikke slut med den, hverken for den en-
kelte eller for kærligheden imellem menne-
sker. Kunsten at dø er kunsten at forberede 
sig på den sidste rejse, sagde præsten også, 
faktisk netop med reference til Gerson. Den 
mest menneskekærlige handling er at hjæl-
pe en anden med at dø, fremgik det også af 
præstens prædiken, og det var ikke et argu-
ment for aktiv dødshjælp. Pointen var deri-
mod den tidligere nævnte: at vi ikke må lade 
nogen være alene i dødens stund eller i tiden 
op til den. 

”Samme pilgrimsrejse 
begynder langt tid-

ligere med nej’ets etik, 
må vi tilføje nu, hvor vi 
kan holde liv i et menne-
ske, selv når dets krop 
ikke magter mere.

Noget sådant burde betragtes som en døds-
synd, kunne man tilføje, og pårørende behø-
ver da heller ikke vige tilbage, for der er ikke 

noget at frygte. Selv den kropslige død kan 
være smuk.
 Vi moderne mennesker, der selv sy-
nes, vi kan så meget, er imidlertid styret af 
dødsangst. Det er derfor, vi pisker afsted, 
og det er også derfor, vi siger ja til alt for 
meget. Pilgrimsrejsen mod ikke blot døden 
men evigheden omfatter ikke kun det ja til 
troen på et liv efter døden, som er en vig-
tig komponent i Gersons forståelse af kun-
sten at dø. Samme pilgrimsrejse begynder 
langt tidligere med nej’ets etik, må vi tilfø-
je nu, hvor vi kan holde liv i et menneske, 
selv når dets krop ikke magter mere. Det er 
en fattig tro på sjælefred i graven, som ikke 
først har stået sin prøve med afgivelse af et 
nej til udsigtsløs livsforlængende behand-
ling. Men det er også her, det bliver svært, 
for hvor tidligt bør man selv sige nej, inden 
andre skal tage stilling? Hvor tidligt i ens liv, 
mens man stadig selv kan vælge til og fra, 
skal man overveje og tilkendegive, hvor me-
get behandling man vil modtage?

Opret behandlingstestamente

Inden der bliver argumenteret for og imod 
aktiv dødshjælp, burde hver enkelt gribe i 
egen barm. Responderer du slavisk på en-
hver screening, eller tager du aktivt stilling 
på informeret grundlag? Hvis du bliver til-
budt operation for noget, der er fundet til-
fældigt, ikke generer dig, og nok ikke bliver 
et problem – men man kan jo aldrig vide – er 
du så så bange for at dø, at du straks slår til, 
eller så glad for dit helbred, at du takker nej? 
(Alle indgreb er forbundet med risici.) 
 Det er lige før, det er blevet moralsk 
forkasteligt ikke at lade sig registrere som 
organdonor. Men det første, den enkelte 
kunne gøre, var dog at oprette et behand-
lingstestamente: at få et afkald på udsigtsløs 
livsforlængende behandling og udsigtsløse 
genoplivningsforsøg registreret i sin journal. 
Hvorfor opfordrer vi ikke unge mennesker til 
dette på lige fod med vor forventning om, at 
de vil donere deres unge organer, som kan 
forlænge vore gamle liv, hvis de selv skulle 
dø den bratte død? Det er ikke mindre ud-
sigtsløst for en 18-årig at være vegetativ, 
end det er for en 80-årig, måske tværtimod.
 Min erfaring med sundhedsvæsenet 
er, at vi – ikke kun som patienter og pårø-
rende, men også som borgere – siger ja til 
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alt for meget. Alt for meget mere end vi tror, 
fordi langt mere af det, der bliver gjort, end 
vi kan forestille os, hverken lindrer eller hel-
breder, men ødelægger: Det skaber ny svag-
hed, nye skavanker, mere sygdom. Jeg sigter 
ikke kun til det forhold, at mens mange men-
nesker tidligere døde af banale sygdomme, 
dør langt flere nu af noget mere komplekst, 
fordi vi kan kurere det banale. Jeg sigter 
også til det forhold, at vi for de komplekse 
sygdommes vedkommende i dag kan gribe 
ind over for mange af de komplikationer, de 
er forbundet med, men uden at kunne fjerne 
grundsygdommene, hvorfor det er de værst 
mulige versioner af disse sygdomme, som 
de syge dør af. 
 Mange grimme situationer med deraf 
følgende ønsker om en legalisering af aktiv 
dødshjælp kunne undgås, hvis ikke der blev 
behandlet som ind i helvede. Men det kræ-
ver, at vi selv kan finde ud af at sige fra – at 
vi mestrer nej’ets etik og kunsten at dø.


