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HYG DIG MED

Maj Bjerring Sørensen

I denne uge ...

AF MAJ BJERRING SØRENSEN   FOTO: PR

I denne uge

Michelle Hviid blev i første 
omgang kendt som kvinden bag 
eventbureauet Running Dinner, 

der blev stiftet i 2002.

… vil jeg læse om Michelle Hviid. Kender du hende? Hvis ikke, kommer 
du helt sikkert til det, for lige pludselig er det, som om hun er over det 
hele. Som radiovært, som klummeskribent – og nu som forfatter med 
den personlige historie, som begynder i 2014, hvor hun får konstateret 
en godartet tumor i hovedet. Hun bliver opereret, og derefter går det 
meste galt. Fra at være en eftertragtet foredragsholder bliver hun delvist 
lam og kan ikke kende sine børn. Jeg er ven med hende på Facebook – 
sammen med mange tusinde andre – og derfor har jeg på afstand kunnet 
følge hendes kamp for at vende tilbage til livet. Og selvom jeg sagtens 
kan forstå, at hun deler vandene – nogle mener, hun er en højtråbende 
narcissist – må jeg indrømme, at jeg kun kan være imponeret over en 
kvinde, der rejser sig igen og igen, får sparket ting i gang … og deler ud 
af sig selv på så hudløst ærlig en måde. Derfor glæder jeg mig også til at 
læse hele historien – og ikke kun brudstykker af den på Facebook. 
Michelle Hviid: Råstyrke, People’sPress, 249,95 kr.

5 Bogomtaler – splashtekst skrives ved brødteksten og 
klippes ind

Om krig og kærlighed
Anne driver sammen med sin mor et lille pensionat i Narvik, da krigen 
bryder ud. Hun forelsker sig i den dansk-tyske soldat Christian og 
bliver gravid, men de skilles ad, da Christian havner i russisk fan-
genskab. Fortvivlet drager Anne med sin søn til Danmark i håb om at 
begynde på en frisk. Og da den jævnaldrende Holger frier, takker hun 
ja. Skæbnen vil dog, at Christian alligevel vender hjem ...
Thorstein Thomsen: Frøken Narvik, Rosinante, 299,95 kr.

Intet at miste
Rundt omkring i Paris er der placeret adskillige 
bomber. Det hævder Jean Garnier i hvert fald, da han 
overfor politiet opstiller sine krav for at undlade at 
detonere dem. Hele politistyrken med Camille Ver-
hoeven i spidsen er sat på en vanskelig opgave, for er 
Jean en trussel eller bare en stakkels taber? Bogen 
blev oprindeligt udgivet som føljeton og senere samlet 
i pocketformat og er ikke en del af – men et tillæg til – 
den populære krimitrilogi ALEX, IRÈNE og CAMILLE.
Pierre Lemaitre: Rosy & John; Lindhardt og Ringhof, 
49,95 kr.

Et levet liv
Hendes første erindringsbog blev en bestseller i 2013, 
og nu er Karen Thisted tilbage med en bog, hvis titel 
er inspireret af en drøm, hvori hun døde. Drømmen 
fik hende til at tænke på en strofe i et digt af vennen 
Benny Andersen: Hvis jeg døde nu, ville jeg dø lykkelig. 
For som den folkekære journalist siger: ”Jeg var ikke 
spor ked af at dø, og jeg ved hvorfor. Det skyldes, at jeg 
har levet livet så fuldt og helt og med megen kærlighed.”
Karen Thisted: Hvis jeg døde nu, ville jeg dø lykkelig, 
Politikens Forlag, 300 kr.

Bogomtale med citatKulturEkstra citat
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magasinet-sundhed.dk/boeger

VIND BOGEN PÅ SIDE 64

TRÆN DIG FIT 
I NATUREN
Vil du gerne kombine-
re træning med frisk luft? 
I denne bog får du alle de 
redskaber og trænings-
programmer, som du skal 
bruge for at komme i gang. 
Den er skrevet af refl exolog 
Søren Malling, som blandt 
andet har været tilknyttet 
fl ere fodboldklubber, hvor 
han har holdt spillertrup-
per skadesfri med hjælp af 
de øvelser og grundtanker, 
som du fi nder i bogen.
Træn i det fri - leg dig til en 
stærk krop med Outdoor 
Fitness
Af Søren Malling
Strandberg Publishing
192 sider, 249,95 kroner

MAD TIL DIG 
MED ALLERGI 
Hvis du også er en dem der døjer med 
allergier, er her opskrifter for dig, der 
ikke tåler mælk, mel og hvidt suk-
ker. Bogen udspringer af søstrene An-
nika og Winnie’s populære blog og er 
spækket med smagsfulde retter. Fæl-
lesnævneren for opskrifterne er, at de 
skal være lækre, at råvarerne skal være 
nemme at få fat i og de skal være lette 
at følge. Bogen indeholder både op-
skrifter på morgenmad, frokost, aftens-
mad, desserter og snacks. 
Femme food
Af Annika Methmann Christensen og 
Winnie Methmann Christensen
Lindhardt og Ringhof
160 sider, 199,95 kroner

TOG LIVET 
I EGEN HÅND
Michelle Hviid havde gang i karrie-
ren som en fl ittig og succesfuld fore-
dragsholder og iværksætter, da hun fi k 
konstateret en godartet tumor i hjer-
nen. Hun blev opereret og derefter gik 
stort set alt galt. Hun blev en halvdøv, 
delvist lam og ruineret kvinde, som 
ikke kunne kende sine egne børn. Her 
er hendes historie om, hvordan hun 
meldte sig ud af systemet og ind i kam-
pen for sit liv og sin familie, fordi der 
ikke var noget alternativ. Om tab af 
kærligheden, og om at samle styrke til 
at være både kvinde og forelsket igen. 
Råstyrke - Da livet slog en #tumorkol-
bøtte
Af Michelle Hviid
People’s Press
285 sider, 249,95 kroner 

BLIV KLOGERE PÅ DIG 
SELV OG DIN HJERNE
Få her et indblik i hjernens komplekse og 
mystiske spind. Bogen er skrevet i at let 
tilgængeligt sprog og giver et billede af 
hjerneforskningens forsøg på at besvare 
et af videnskabens mest centrale spørgs-
mål: hvordan hjernen former vores op-
levelse af virkeligheden. Hvad giver os 
identitet? Og hvordan opfatter vi os selv 
som menneske?
Den foranderlige hjerne og den forun-
derlige bevidsthed
Af Thomas Thaulov Raab
FADL’s Forlag
349,95 kroner

SUNDE OG 
STÆRKE BØRN
De fl este forældre ved hvor belastende 
det kan være at have syge børn. I denne 
bog kan du lære, hvordan du med enkle 
skridt opnår, at dit barns immunforsvar 
kommer i topform, så dit barn undgår 
for mange sygedage. Samtidig får du et 
indgående kendskab til dit barns fordø-
jelse, blodsukker, søvn, sunde madva-
ner og kosttilskud. Alt sammen beskre-
vet, så rådene passes ind i en travl hver-
dag. Målgruppen er alle børn og deres 
forældre.
Naturligt sunde børn 
Af Anette Straadt
Forlaget Aronsen
268 sider, 249,95 kroner
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Gu' skal man græde, 
men man får det ikke 
bedre af at græde otte 
timer om dagen. Nogen-
lunde sådan lyder ratio-
nalet bag den indædte 
kamp, der det seneste år 
har ført Michelle Hviid 
gennem hjernetumor, et 
brud, et dødsfald og en 
sønderskudt økonomi.

GeNRejsNiNG

Da hun kommer til sig selv, er van-
det iskoldt, og hun regner sig frem 
til, at hun nok har ligget i badekarret 
i ire timer. Hun kravler op af vandet, 
kæmper sig ud i køkkenet, hvor hun 
tvinger sig selv til at spise lidt, inden 
hun vælter ind i sengen.

Der er grænser for, hvor meget et 
menneske kan bære, og i de timer 
ønsker hun ikke andet end at blive 
indlagt på ubestemt tid, så alt ansvar 
kan blive taget fra hende.

- Det var et decideret sammenbrud, 
og i et døgn var jeg helt væk. Væk fra 
mig selv og min styrke. Der var godt 
nok ikke meget råstyrke i det døgn! 
Ha!

Michelle Hviid griner selvironisk, 
da hun fortæller om det sammen-
brud, der væltede hende omkuld for 
bare få uger siden. Historien kom-
mer, netop som hun har fortalt om 
den fest, hun skal holde lige om lidt 
i forbindelse med udgivelsen af bo-
gen »Råstyrke«, der handler om den 
kolbøtte hendes liv tog, da hun for 
snart et år siden ik konstateret en 
tumor i hjernen. Der er bræk, tå-
rer, svigt og frygt på en stor del af si-
derne, men også mod og en fanden-
i-voldsk kampgejst, hvor Michelle  
Hviid godt nok er lagt ned, men al-
drig brudt sammen. Derfor er det da 
lidt ironisk, at tilværelsen lige gav 
hende en uventet lammer, netop 
som hun havde konkluderet, at hun 
var igennem det værste og nu levede 
nogenlunde lykkeligt med eftervirk-
ningerne fra operationen. Blandt an-
det et døvt højre øre og et højre øje, 
der i månedsvis ikke havde produce-
ret væske. Men mere stabilt var det 
altså heller ikke. For da et rutinetjek 
hos øjenlægen viste, at hornhinden 
muligvis havde taget skade med ri-
siko for kronisk dårligt syn, væltede 
det hele i en grad, hun ikke tidligere 
havde oplevet i forløbet.

- Det var en tornado, der ramte mig 
i brystet. Al rationalitet forsvandt, og 
jeg kunne ingenting. jeg kunne ikke 
engang række ud efter hjælp. Det var 
som at sidde med tomme hænder og 
forsøge at bygge eifeltårnet. i dag 
har jeg det sådan »hva' pokker havde 
du regnet med, Michelle?«. Det sam-
menbrud måtte jo komme. jeg burde 
nærmest have skrevet det ind i ka-
lenderen, siger hun.

Nye nuancer

Der er et før og et efter. Før hjernetu-
moren blev konstateret og bortope-
reret var Michelle Hviid foredrags-
holder, klummeskribent, stifter af 
datingsportalen Running Dinner og 
en ualmindelig handlekraftig kvin-
de, der levede med livet på højeste 
volume og opfordrede andre til at gø-
re det samme. så blev hun syg, blev 
opereret, blev afhængig af andres 
hjælp, blev udfordret af et sundheds-
væsen i laveste gear, blev forladt af 
sin kæreste, mistede en veninde og 
vidste aldrig helt, om hun nogensin-
de ville blive helt rask igen.

i dag er hun stadig foredragshol-
der, klummeskribent, stifter af da-

tingsportalen Running Dinner og til-
hænger af at skrue op for livet. Men 
der er kommet andre nuancer til. 
små nye indsigter er dukket op un-
dervejs og har føjet nye lag til det, 
hun er gjort af.

en overvældende taknemmelighed 
for eksempel. Over for de mennesker 
der greb hende, da hun faldt.

- jeg følte i en lang periode, at jeg 
var det mest grebne menneske i ver-
den. Der var så meget kærlighed, og 
så mange mennesker, som gjorde så 
mange ting - som perler på en snor, 
hvor man næsten ikke kunne nå at 
registrere den ene gode gerning, før 
den næste kom. jeg var sovset ind 
i kærlighed! lyder det fra Michelle 
Hviid, der næsten i samme øjeblik 
nyheden om hendes sygdom blev of-
fentlig, besluttede sig for at sige ja til 
den hjælp, hun blev tilbudt. 

ikke noget med at sige »nej, det 
skal du da ikke« og »kun hvis det ikke 
er til besvær«. »ja tak. Tusind tak« lød 
standardsvaret i stedet. Også til den 
fremmede kvinde, der klædt i galla-
kjole på vej til middag med statsmi-
nisteren, rundede hendes lejlighed 
med en gryde fuld af chili con carne.

- jeg er blevet meget bedre til at ta-
ge imod, men har også fået en vished 
om, at når vi hjælper hinanden, er 
det samtidig en gave til os selv. Når 
du siger ja til min hjælp, siger du og-
så ja til mig, siger Michelle Hviid. 

Ud med taberkortet

Det ligger Michelle Hviid meget 
jernt at slå opgivende ud med arme-
ne, så snart der opstår et lille bump 

på vejen. Hun er tværtimod typen, 
der inder løsninger, smutveje, mu-
ligheder i alle udfordringer. »jeg har 
simpelthen et gear mere end de le-
ste«, som hun selv siger. ikke stor-
skrydende. Bare nøgternt konstate-
rende. Derfor blev hun måske nok 
bange, men ikke væltet omkuld, da 
det, hun i første omgang ik at vide 
var en fedtskede, viste sig at være en 
hjernetumor af den slags, der skal 
opereres væk hurtigst muligt velvi-
dende, at det kan lamme store dele 
af kroppen.

som Pippi Langstrømpe, der me-
ner, at hun sagtens kan klare alt det, 
hun ikke har prøvet før, var Michel-
le Hviid overbevist om, at hun sag-
tens kunne overkomme sin operati-
on, hvis bare hun kæmpede nok. Og 
kæmpet har hun. Allieret sig med al-
verdens former for hjælp til genop-
træning, da det viste sig, at det of-
fentlige først havde tid om en evig-
hed. Krabbet rundt på gulvet for at 
genvinde balancen, spist kilovis af 
isterninger for at få liv i den følelses-
løse kind og insisteret på at leve sit 
liv så normalt som muligt. For som 
hun skriver i bogen: »jeg kan sagtens 
trække det kort, der hedder: »jeg 
havde en tumor i hovedet.« jeg kan 
rydde ethvert bord og vinde med det 
kort. Men hvorfor? Det er et taber-
kort, det kan godt være, at de leste 
reagerer med store øjne, men jeg vil 
ikke. jeg har ikke bedt om det kort, 
jeg vil af med det«

i dag fastholder hun på, at taber-
kortet ikke gør noget godt for nogen. 
i hvert fald ikke for hende.

- Misforstå mig ikke. jeg synes, det 
er vigtigt at græde. jeg græder lere 
gange om ugen, for der er ikke noget 
mere forløsende. Og jeg har grædt 
mange gange det seneste år. Der har 
været dage, hvor jeg har grædt i le-
re timer, men sidst på dagen har jeg 
så måttet spørge mig selv, hvad jeg 
havde fået ud af det. jeg havde det 
ikke bedre. jeg gik ikke bedre. Det 
gjorde jeg til gengæld de dage, hvor 
jeg kæmpede i stedet for at græde, si-
ger hun og understreger, at hun har 
fået indsigt i de enorme ressourcer, 
vi besidder og knap nok fatter, men 
samtidig for alvor har forstået, at det 
ikke kun handler om at kæmpe og så 
ender alting lykkeligt. jeg har tidlige-
re tænkt, at det bare var et spørgsmål 
om at tage sig sammen. Men det for-
står jeg nu, at det ikke altid er. jeg 
har jo oplevet, hvor vanvittigt svært 
det er, og jeg kan godt forstå, hvis ve-
jen ender blindt for nogen, siger Mi-
chelle Hviid. 

En lykkelig slutning

i dag få uger efter sammenbruddet 
er der styr på øjet igen. Hun skal sta-
dig dryppe det, men hun bliver ikke 
blind, sådan som hun et øjeblik fryg-
tede. For lere måneder siden, da alt 
var mest kaotisk, vadede Niels ind i 
hendes liv, sagde ja til hele pakken 
og viste hende, at kærlighed kan vok-
se stærkt, når man mindst venter 
det. Hendes foredrag er efterspurgte, 
hun har kontrakt på endnu en bog 
og den lille familie på mor og to børn 
skal ikke længere klare sig for 4000 
kroner om måneden. På livets vigtig-

ste områder går det så meget bedre, 
end hun nogensinde havde håbet, og 
hvis den gode fe kom forbi med ét 
ønske, ville Michelle Hviid ikke bede 
om at få skrevet det seneste år ud af 
sin historie.

- jeg er lykkelig for den lortetumor, 
siger hun med så tilpas meget tyng-
de, at man forstår, at hun ikke bare 
siger det, fordi det lyder godt. 

For sandheden er, at den nok har 
bragt en bunke uoverstigelige udfor-
dringer med sig, men den har også 
bragt så meget godt med sig. Vis-
hed, forståelse, kærlighed, indsigt og 
mod.

- Først og fremmest føler jeg mig 
dybt taknemmelig. Det er da lige me-
get om det regner eller om jeg vejer 
ti kilo for meget. jeg kan kysse mi-
ne unger. Det er ikke en selvfølge 
for mig længere, og samtidig er det 
enorm tilfredsstillelse at vide, det er 
noget, jeg i høj grad selv har skabt. 
Fordi jeg har kæmpet mere, end jeg 
har grædt. Den tumor var en stor, fed 
lort og jeg kunne slet ikke overskue, 
hvor klam den var, men jeg tog en 
bid af den, og nu sidder jeg her. Det 
er ikke nogen lykkelig historie, men 
jeg synes, det er en lykkelig slutning, 
siger Michelle Hviid. Bine Madsen

 Dagbladenes Bureau

Michelle Hviid: »Råstyrke« udkommer 
2. oktober på forlaget People'sPress. 256 

sider. 250 kr.

- Jeg er lykkelig for den lortetumor

Michelle Hviid er ikke typen, der pakker sandheden ind. Tværtimod insisterer hun på, at vi først for alvor kan handle, når vi forholder 

os til virkeligheden, som den virkelig ser ud. Hvis man trækker maven ind, hver gang man går forbi et spejl, behøver man ikke gå på kur. 

Men der er mere handlekraft i at studere det, vi ser i spejler, mener hun.  (Foto: Carsten Lauridsen)

Michelle Hviid

•  Michelle Hviid er født 
den 12. maj 1972 og stif-

tede i 2002 datingpor-

talen Running Dinner. 
Fire år senere blev hun 
kåret som et af Dan-

marks unge iværksæt-

ter-talenter af Børsens 
Nyhedsmagasin, og net-

værket Morgendagens 
Heltinder kårede hende 
som »Årets Heltinde«. 

•  Hun har gennem en år-

række desuden arbejdet 
som klummeskribent 
og foredragsholder - 
blandt andet med ud-

gangspunkt i hendes 
bog »Skru op for livet«. 
Hver lørdag kan hun 
desuden høres på radio 
24syv, hvor hun bestyrer 
»Hviids varmestue«. 

•  Michelle Hviid bor i Kø-

benhavns nordvestkvar-

ter med sine to børn.

RESÜMEE

Michelle Hviid hat ein furchtba-
res jahr hinter sich. Die Diagno-
se Krebs, ein Zusammenbruch, 
ein Todesfall, eine inanzielle 
Krise und dann wird sie auch 
noch von ihrem Mann verlas-
sen. Nun hat sie es überwunden 
und am Freitag erscheint ihr 
Buch »Råstyrke«. in ihrem Buch 
erzählt sie über die vielen sor-
gen, die vielen Tränen und wie 
sie sich zurück ins Leben ge-
kämpft hat. 

sie hat von Anbeginn ihrer 
Krankheit gewusst, dass sie 
kämpfen musste, und nur so 
war es möglich, die Misslage zu 
überwinden. sie erkannte, dass 
sie warscheindlich mehr als die 
meisten leisten kann. 
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MAD MED SELVBESTEMMELSE 
Da min egen mor i sin tid tog mig i at gemme 
mine uspiste madpakker i min skrivebordsskuffe, 
blev løsningen, at jeg selv fik lov til at komme 
med på indkøb. Det gjorde en verden til forskel 
for mig og min madpakke-glæde. Derfor har jeg 
nu Kamille med ude og handle hver mandag, så 
hun selv er med til at lægge det, hun har lyst til, 
i kurven. Jeg kan mærke, at den selvbestemmel-
se er god for hende også – for det meste i hvert 
fald. Engang købte hun små peberfrugter, men 
da hun spiste dem i skolen var det chilier – det 
griner vi stadig af. Siden da har hun lært at læse 
på pakkerne. 

Benjamin skal selv smører sine madpakker nu, 
og jeg tror faktisk også, at han synes, at den 
slags selvbestemmelse er sjovt – selvom han 
naturligvis aldrig vil indrømme det. Men jeg 
mener helt principielt, at man er for gammel til, 
at mor stadig smører ens madpakke, når man 
går i gymnasiet. Det er for meget curling til mig! 
Derudover kan han også sagtens selv. Hans far 
er kok, og Benjamin er god til at lave mad. Jeg 
kigger tit med forundring og stolthed på hans 
påfund, som jeg så skamløst stjæler med videre 
til Kamilles madpakke. Engang led Benjamin af 
en diagnose, som jeg selv fandt på som en joke: 
”Død arm”. Andre ville nok kalde det teen-
age-ladhed. Men det kom han efter, og nu skal 
jeg gøre mig umage, hvis jeg skal følge med 
ham – også i køkkenet. 

————————
SKAL DU VÆRE DEN NÆSTE FAMILIE, 
DER FÅR MENY PÅ BESØG TIL SPISETID? 
Meld dig til på facebook, så kan det 
være, vi kommer til middag hos dig. 
Læs mere på facebook.com/MENY.dk

Det er sjovt at se, hvordan han med tiden har 
ændret smag. Engang var han som Kamille,  
og det hele handlede om, at madpakken så 
godt ud. I dag vil han hellere have det rustikt, 
råt og simpelt. 

MADPAKKEN SKAL VÆRE SJOV AT SMØRE  
– OGSÅ FOR MIG! 
En af de ting, der gør den største forskel i mit 
forhold til at smøre madpakker, er, at jeg har 
fundet ud af, hvad jeg egentlig selv syntes er 
sjovt ved dem. Og det har vist sig at være to ret 
konkrete og nemme ting, nemlig indpakningen 
og de små snacks. 

En lille fin snor rundt om et bundt grøntsager 
eller en farverig serviet med ved siden af. Jeg 
vil egentlig helst nusse for detaljerne. Det gør 
madpakkerne meget lettere at smøre. Nu  
holder jeg selve madpakken rimeligt simpel  
– købt brød og pålæg – og i stedet bruger jeg 
tiden på at gøre lidt ekstra ud af indpakningen. 
Og af de sjove snacks, der ryger med. Det kan 
f.eks. være vindruer, gulerødder, blåbær eller 
jordbær på spyd, rosinpakker, små yoghurter 
eller kanelknækbrød til frikvartershapsere. Små 
transportable lækkerier. De er sjove at lave, og 
jeg ved fra Kamille, at de også er sjove at spise! 

På den måde synes jeg egentlig, at vi her-
hjemme har det, man kan kalde en god mad-
pakke-synergi. Alle hjælper til, og alle har det 
– lidt – sjovere. 

 ————————————
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