
n For at komme frem til 
det endelige mål må 

jeg køre de sidste par timer 
gennem tør ørken. Det ligner 
en filmkulisse. Der er fuld-
stændig mennesketomt i 
det nøgne landskab med det 
rødbrune sand og den bræn-
dende sol. Kun en sjælden 
gang kan man støde på en 
lille, primitiv forretning 
langs vejen, hvor man kan 
købe en cola fra et brum-
mende køleskab, hvis ejeren 

ellers orker at rejse sig fra 
sin plasticstol i skyggen.

Jeg skal møde 42 danske 
psoriasispatienter ved Det 
Døde Hav i Israel, og de har 
alle været på en lang rejse. 
Ikke kun gennem ørkenen.

Hvor meget mennesker 
med slem psoriasis går 
igennem, var jeg faktisk ikke 
helt klar over inden mit 3-da-
gesbesøg i deres lejr i Kib-
butzen, Ein Gedi. På flere 
måder bliver det et ophold, 

som åbner mine øjne både for 
de mange psykiske og fysiske 
belastninger, der følger med 
psoriasis og for den klimabe-
handling ved Det Døde Hav, 
som patienterne lægger krop 
til i en hel måned, langt væk 
fra familie, hverdag og det 
danske hospitalsvæsen, som 
har sendt dem afsted.

Negev-ørkenen stopper 
brat, da jeg endelig er 
fremme. Ein Gedi er på 
grund af Davidskilden et 

grønt og frodigt område med 
palmer, træer, fugle, nærgå-
ende bjerggeder og et væld 
af blomster i alle nuancer af 
pink og rød.

Her i det varme paradis 
bor danskerne i små bunga-
lower, som de deler to og to. 
Det lyder ikke som noget, 
man skal klage over. Det gør 
de heller ikke. Men det går 
dem alligevel på, når folk 
derhjemme ønsker dem god 
ferie, inden de rejser. For det 

NYT LIV I  
DET DØDE    HAV

Bubber besøger danske 
psoriasispatienter i Israel

”God ferie,” hører de 
danske psoriasispa-
tienter ofte, inden de 
rejser en måned til  
Det Døde Hav i Israel.  
Men det er ingen ferie.  
Det er en hård og 
krævende behandling 
i bagende sol. Bubber 
har mødt 42 danskere 
i Israel, som alle har 
været på en lang rejse 
for at få en periode i 
livet uden udbrud.
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Fotograf Morten Mejnecke, 
journalist Karin Heurlin og 
Bubber besøgte i tre dage de 
danske psoriasispatienter 
ved Det Døde Hav.

8-årige Nanna har været hårdt plaget af 
psoriasis både i ansigtet og på kroppen. 
Men efter næsten en måned i Israel ser 
hun så fin ud og kan faktisk ikke helt huske, 
hvordan det føltes, da det var værst.

skal patienterne solbade hver 
dag i fem-seks timer, mens 
en sygeplejerske med jævne 
mellemrum går en runde og 
holder øje med, at ingen får 
forbrændinger.

Solbadning lyder måske 
ikke som en straf, når man 
går rundt hjemme i Dan-
mark og længes efter en ferie 
i Syden. Men når man ligger 
der hver eneste dag i en 
måned, er det altså mere en 
nødvendighed end en nydelse. 

her er ingen ferie. Det er et 
krævende behandlingsop-
hold, som kun har ét formål: 
at få deres voldsomme psori-
asisudbrud til at forsvinde.

Nøgen i solen
Programmet er det samme 
hver eneste dag. Tidligt op. 
Afsted med bussen til to af-
lukkede områder tæt på Det 
Døde Hav. Der er en afdeling 
til kvinder og en til mænd. 
”Solariet” kalder nogle det. 

”Lossepladsen” har andre 
døbt det. Uanset hvad kan 
vi godt blive enige om, at der 
hverken er luksus eller ku-
lørte drinks bag væggene af 
bølgeblik, hvor patienterne 
ligger på træsenge uden en 
trevl på kroppen. Her skal 
man ikke være sart. Hverken 
med at vise sig nøgen eller 
med de primitive omgivelser.

Det er netop tid i solens 
stråler, som er den vigtigste 
faktor i behandlingen. Derfor 

NYT LIV I  
DET DØDE    HAV

Fortalt til 
Bubber

Særligt når man tænker på 
varmen, som tit er så kvæ-
lende, at der går et lettelsens 
suk gennem forsamlingen, 
når et par vindpust rammer.

Der er nok ikke mange 
steder, hvor tiden går så 
langsomt, som den gør der 
bag bølgeblikket. Urene 
bliver i hvert fald tjekket 
ofte.

– Åh, er der kun gået fem 
minutter? udbryder en pa-
tient og lægger tungt ho-
vedet mod sengen igen.

– Det er kedeligt, kedeligt, 
kedeligt, siger 8-årige Nanna 
Jensen fra Randers om den 
daglige solbadning, som er 
en hård kamp for hende, 
men også for hendes mor. At 
få et barn til at ligge stille 
så længe kræver en hel del 
overtalelse og mange timers 
underholdning på telefonen.

Led skolestart
Men Nanna er nødt til at ligge 
i solen for at få det bedre. Lige 
inden hun skulle starte i 0. 
klasse, gik hendes psoriasis 
i udbrud første gang, og det 
har i perioder været så slemt, 
at både hendes ansigt og krop 
var ramt. Det er ikke sjovt at 
starte i skole, når man har 
tykke, kløende og røde ud-
brud, som man hele tiden skal 
forklare. 

Nanna ville selvfølgelig 
helst bare ligne de andre, og 
hendes mor, Helena, kunne 
ikke undgå at bemærke, 
hvordan hendes datter tit trak 
sin krave i blusen op foran an-
sigtet for at dække sig til.

– I starten sagde Nanna, 
at jeg ikke måtte sige det 
til nogen, men det var jeg jo 
nødt til, for alle kunne jo se 
det. Da jeg først havde for-
talt om hendes psoriasis på 
skolen, blev det heldigvis 
lettere for Nanna. Så holdt 
folk op med at spørge, siger 
Helena, som også har været 
vidne til de mange fysiske 
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For at gøre værelset lidt hjemligt har Sie en kasse stående 
med personlige ejendele, som hun hiver frem under hvert 
ophold. Sengetæpperne, voksdugen og de andre ting hjemme 
fra Danmark gør det lidt lettere at være så meget væk.

ubehag, som Nanna har 
kæmpet med.

– Nogle gange var det så 
slemt på hendes ben, at hun 
kradsede sig til blods, og jeg 
kunne slet ikke få lov til at 
smøre hende.

Alt det kan Nanna hel-
digvis ikke huske, når vi 
taler om det. Børn har som 
bekendt en særlig evne til 
at glemme, og da jeg møder 
hende, er hendes ophold næ-
sten slut for denne gang, så 
Nanna går rundt med glat og 
solbrændt hud. Hun ser så 
fin ud, og hendes mor er slet 
ikke i tvivl om, at det er alle 
anstrengelserne værd.

– Hvis vi ikke havde været 
her, ville hun have psoriasis 
over det hele. Vi har også 
kæmpet med næb og kløer 
for overhovedet at komme 
herned. Lægerne ville først 
give hende forskellige former 
for medicin, men det ville 
vi ikke byde et så lille barn, 
siger Helena, inden hun gør 
Nanna klar til næste faste 
punkt på dagsprogrammet: 
turen i Det Døde Hav.

Det er en speciel fornem-
melse at ligge og flyde på 
ryggen i vandet, som inde-
holder mere end 30 procent 
salt og også en lang række 
mineraler.

Den danske gruppe flyder 
rundt ved siden af hinanden 
med tæerne vippende oppe i 
havoverfladen og med salige 
udtryk i ansigterne, inden 
de efter et kvarter skal op og 
skylles grundigt. Så står den 
igen på solbadning inde bag 
blikvæggene, hvor minut-
terne snegler sig afsted.

Fra 8-80 år
Der er ikke noget at sige 
til, at den danske flok er 
kommet tæt ind på livet af 
hinanden, for der er ikke 
meget andet at lave end at 
tale sammen. Det gør de til 
gengæld også godt. Selv om 
de er vidt forskellige, og den 
yngste er 8 år og den ældste 
80, så har de et helt særligt 
sammenhold og en indfor-
stået jargon. De er selvføl-
gelig også i samme båd. 

At møde mennesker, som 
kæmper med det samme som 
en selv, er en lettelse, som flere 
bliver helt bevæget af at tale 
om. Det er tydeligvis en befri-
else at dele sin historie med 
nogen, der virkelig forstår.

Helena glemmer aldrig, da 

Solen og det salte 
vand helbreder 

Sie fra Hvidovre har været i klima-
behandling i Israel 48 gange. Det 
er en hård tur hver gang, men hun 
rejser alligevel, fordi hun slipper af 
med de røde og svidende plamager 
for en periode.
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Tiden går langsomt inde bag væggene af 
bølgeblik, hvor psoriasispatienter skal 
ligge i solen mindst fem timer om dagen.

Efter hver tur i Det Døde Hav gælder det om 
at skylle sig grundigt, hvis man ikke vil gå 
rundt med et hvidt lag salt resten af dagen.

ning, og jeg kan ikke rigtig 
sidde eller gøre noget, siger 
Sie, som også lider af pso-
riasisgigt, der giver smerter i 
stort set hele kroppen. 

Gennem tiden har hun 
været igennem alle mulige 
slags behandlinger. Medicin, 
salver og tjære. Hun har lagt 
hud til det hele.

Lige nu er hendes hud 
fin, glat og meget solbrændt, 
men hun har også været 
afsted i næsten en måned 
og glæder sig til at komme 
hjem til sin hverdag i Dan-
mark, hvor hun ikke skal 
bruge mindst fem timer om 
dagen bag et blikhegn.

– Og så glæder jeg mig til 
at komme hjem til min sofa 
i stedet for at sidde på en 
plasticstol hele tiden, smiler 
hun. 

Sie har i det hele taget let 
til smil, men lige nu har hun 
det også godt, fordi varmen 
er fantastisk for hendes 
gigt, og fordi solen har fået 
hendes svidende pletter til 
at forsvinde.

Hun ved godt, at det ikke 
holder evigt. For Sie varer 
effekten af behandlingen ty-
pisk mellem fire og seks må-
neder, så begynder de røde 
pletter at dukke op igen. 
Pletterne er en del af hendes 
liv, ligesom de er en del af 
alle de andres liv.

Det ændrer nu ikke på, at 
danskerne i Ein Gedi er i et 
smittende humør. For dem er 
det stort at leve uden kløende, 
røde plamager for en tid. Det 
er tankevækkende at opleve 
deres taknemlighed. Vi andre 
tænker jo aldrig over, at vores 
hud er normal og glat. Men 
det gør de.

Det er en lang rejse ned 
til Det Døde Hav for enden 
af ørkenen. Og det er lang 
tid at være væk hjemmefra. 
Men danskerne hernede 
lever gerne med afsavnet og 
de lange, kedelige timer i 
den stegende hede for at stå 
op til en hud, der ligner og 
føles som alle andres.� n

 

behandlingen virker så godt 
på hende.
   Hun var 21 år og nygift, 
da hun fik det første udbrud, 
og psoriasissen har præget 
hendes liv siden da. 

– Jeg kendte slet ikke til 
psoriasis inden. Men lægen 
sagde, at jeg havde fået en 
livslang, kronisk sygdom, 
og det skal jeg da lige love 
for, at jeg har, siger Sie, som 
måtte gå på førtidspension 
som 40-årig, fordi hun på 
det tidspunkt var indlagt tre 
måneder om året og i Israel 
to måneder for at holde ud-
bruddene nede.

Savner Danmark
Sie har heldigvis et lyst sind, 
og hun viser mig rundt på 
Ein Gedi med begejstring 
og glæde. Hun kan dog ikke 
komme uden om, at hun i 
perioder er kraftigt plaget 
hjemme i Danmark.

– Når jeg har et udbrud, er 
det, som om der mangler et 
stykke af huden. Det bløder og 
føles lidt som en hudafskrab-

Nanna første gang gik om-
bord på flyet mod Israel med 
de andre psoriasispatienter.

– Hun sad bare og kig-
gede rundt og var så optaget 
af, hvordan de andre så ud. 
Det var virkelig en gave for 
hende at opleve, at andre 
også havde de røde pletter.

I dag kender Nanna alle på 
holdet, og hver aften løber hun 
hjemmevant rundt fra dør til 
dør og taler med folk, som var 
de hendes egen familie.

73-årige Sie Ahrenberg 
fra Hvidovre er en af dem, 
som nyder at sludre med 
Nanna på terrassen. De to 
har meget at snakke om, for 
Sie har været afsted hele 48 
gange og ved alt om, hvordan 
det er at leve med psoriasis, 
og hvordan det føles at være 
en måned væk hjemmefra.

– Min første tur herned 
var den sværeste, for da var 
min datter 4 år og min søn 9. 
Det var længe at være væk 
en hel måned, husker Sie, 
som alligevel har valgt at 
tage afsted igen og igen, fordi 

FAKTA OM KLIMABEHANDLING
Hvert år rejser omkring 350 danske psoriasispatienter  
til Det Døde Hav i Israel for at komme i klimabehandling.
Patienter skal visiteres af en hudlæge fra et hospital efter 
nogle aftalte kriterier.
Det er regionerne, der betaler opholdet.
Det afstressende miljø under klimabehandlingen har en gavnlig 
effekt i sig selv.
Patienterne smører sig under opholdet dagligt ind i salver, 
cremer og vaseline.
Du kan læse mere om klimabehandling på:
www.psoriasis.dk
www.1bedreliv.dk
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