
Vi danser ikke længere 
 
 

Prolog: 
 

Jeg hedder Katrine Wilkens, og jeg er 45 år. Jeg er uddannet pædagog og er kærester med Asbjørn, 
som jeg mødte for 17 år siden på Train i Aarhus. Vi var begge to fulde. Vi dansede. Senere blev vi 

kærester, og nu har vi et stort gult murstenshus med have sammen. Det ligger i Brabrand og lige rundt 
om hjørnet er skoven og søen. Jeg elsker naturen, og jeg brugte engang meget tid ude i naturen. Og var 

på cykelture om sommeren med min veninde Hanne. Nu cykler jeg ikke mere. Jeg hedder Katrine 
Wilkens, og jeg er 45 år. Jeg har Huntingtons sygdom. 

 
 

Kapitel 1, Begyndelsen 
 

Det hele startede, da jeg begyndte at glemme ting. Altså ikke vigtige ting, men småting. Jeg arbejdede 
med psykisk syge voksne på en døgninstitution i Hørning. Jeg elsker mit arbejde. Men mit overskud 

blev mindre og mindre, og med tiden fik jeg sværere ved at komme igennem en almindelig arbejdsdag. 
Efter en lang proces med tests, prøver og samtaler sagde lægen, at det var Huntingtons sygdom, som 

gjorde, at jeg ikke var helt mig selv. 
Huntingtons sygdom er en genetisk arvelig sygdom, og der er cirka 300 danskere, der har den. 

Huntingtons nedbryder hjernen langsomt og går som regel i udbrud i 40-50 års alderen. Det er svært at 
sige, hvor lang tid man kan leve med sygdommen. Gennemsnitslevetiden er 10-15 år. Der er ikke 

nogen kur. For mange hundrede år siden beskrev en mand, George Huntington, en række symptomer, 
som senere blev til Huntingtons Chorea. Chorea betyder dansende fødder på latin. Det kommer af 

ufrivillige bevægelser i arme og ben. Noget, som er meget karakteristisk for sygdommen. I 
virkeligheden er det muskelsammentrækninger. I dag hedder sygdommen bare Huntingtons, og man 

ved, at arveanlægget for sygdommen sidder på kromosom 4, og at sygdommen har flere faser. I starten 
er det mest kognitive symptomer som angst, depression og enkelte tilfælde skizofreni. Langsomt går 

det udover det fysiske. Jeg har haft Huntingtons i omkring tre år. Min krop fungerer ikke optimalt 
længere, jeg har svært ved at holde balancen, og mine muskler i halsen er svage. Det gør, at jeg har 
svært ved at synke og tale. Men jeg kan godt snakke lidt, jeg bruger bare meget energi på det. Det 

værste er, at jeg er angst hele tiden. Jeg tænker meget over min fremtid. Jeg er bange for min fremtid, 
for jeg ved, jeg skal dø, men jeg ved ikke hvornår. Måske om to år, måske om otte år. 

I starten kunne jeg ikke koncentrere mig ordentligt. Jeg var træt hele tiden. Jeg kunne godt mærke, at 
der var ved at ske noget med mit hoved, og jeg vidste, at jeg havde arvet sygdommen fra min mor. Det 
er også derfor, jeg ikke har nogen børn. Det har Asbjørn og jeg fravalgt sammen, men vi har en hund, 

den hedder Catto og er ni år. Jeg begyndte at sove dårligt om natten. Nogle gange sov jeg slet ikke. 
Sådan er det stadig, og jeg ved, det bliver værre med tiden. For to et halvt år siden besluttede jeg med 

hjælp fra min familie at flytte ind på Tangkærcenteret, som er en institution for voksne mennesker med 
Huntingtons sygdom. Asbjørn bor stadig i vores hus. 

 
 
 
 



Kapitel 2, Nr. 36 
 

Der er 13 beboere udover mig på Tangkær. Men jeg har min egen lejlighed. Jeg har en stor flydersofa 
med grønne puder. Grøn er min yndlingsfarve. Og et badeværelse med min egen shampoo og parfume, 
som jeg får på, når Asbjørn kommer på besøg. Og dagens avis ved siden af toilettet. Indtil videre kan 

jeg godt gå fra min kørestol over til toilettet og sætte mig, men ikke uden min rollator. Jeg bruger mest 
rollatoren, når jeg skal fra min kørestol over i min seng. Jeg vil selv gå, så længe jeg kan stå. Det vil 

jeg. Men nogle gange er det som om mine ben ikke vil følge med. Så synker jeg sammen. Jeg slår mig 
ikke, og jeg kommer hurtigt op igen, men det er rart, at der er personale, der hjælper mig. Det er derfor 

jeg bor her på Tangkær. Fordi jeg ikke kan klare mig alene i hverdagen. 
Jeg bor i nummer 36, og fire lejligheder og en personalestue længere henne ad gangen bor min ven 

Anders i nr. 50. Da jeg flyttede til Tangkær for to et halvt år siden, boede Anders her allerede. Anders 
har også Huntingtons sygdom. Han er meget ramt psykisk, og bliver tit frustreret over, at han ikke kan 

gå. Han har en kørestol, ligesom mig. Og så kalder han mig for Madonna. 
 
 

Kapitel 3, Madonna 
 

I går sad jeg inde i køkkenet og fik frokost. Gelerugbrød med blendet sild og karrysalat og en 
gelerugbrød med blendet rejer og æg. Det smager godt, og ligner næsten ægte rugbrød. Det var en god 
dag, fordi jeg havde energi til at komme hen i køkkenet og spise. Andre dage er jeg så træt, at jeg får 
mad i min seng. Anders blev sat ved siden af mig, han skulle også have frokost. Han var i godt humør 
og smilede, han har ikke har nogen tænder. Han havde kasket og T-shirt med Pokémon-tryk på, det er 

hans yndlingstøj. Han sagde hej til mig, og kaldte mig for Madonna. 
Anders Pil Petersen er 33 år og kommer fra Lolland. Anders’ yndlingsfilm er Bøllebob. Og han kender 
alle de ansatte, der arbejder på Tangkær. Han kalder dem for fiktive navne fra film og tegneserier. Der 
er både Smukke Sally, Ariel, Terminator, Pipi og Wonderwomen. Anders elsker tegneserier. Han ser 

Bøllebob mindst en gang om dagen. Også når han sover, musikken fra Bøllebob gør ham glad. Anders 
har ikke nogen kæreste, men han har en mor og lillesøster. De bor på Lolland. 

Jeg ville gerne snakke med Anders, da vi spise frokost sammen, men det kunne jeg ikke. Sådan er det. 
Jeg kan forstå det meste, der sker omkring mig, men jeg kan ikke udtrykke mig, som jeg vil. Mine 

tanker er fængslet i mit hoved og kan ikke blive til handlinger. Jeg kan heller ikke give et kram, hvis 
jeg vil, fordi jeg ikke kan styre mine arme. Derfor har jeg også tit en dyne over mine arme, så de ikke 

forstyrrer, når jeg spiser frokost. Jeg savner at kunne give et kram. 
 
 

Sidste kapitel, Ludo 
 

Jeg har både gode og hårde dage. Men lige for tiden synes jeg, der er mange hårde dage. Forleden dag 
lå jeg vågen i min seng i min lejlighed og ventede på, at personalet kom og gav mig morgenmad. Jeg 

vidste ikke, hvornår der ville komme en ind til mig, og det gjorde mig bange og urolig. Jeg kunne ikke 
styre mine tanker, og angsten tog over, indtil personalet kom, og jeg blev rolig igen. Hvis jeg har en 
dårlig dag, plejer jeg at snakke med personalet om det. Eller ringe til Asbjørn. Indtil for få uger siden 
snakkede jeg med Asbjørn hver dag. Jeg har altid min mobiltelefon liggende i kurven på min rollator, 



som står lige ved siden af min seng. Nu snakker vi ikke i telefon sammen så ofte mere. Jeg bliver 
hurtigt træt, og så er det svært for mig at tale og tænke, fordi det kræver så meget energi. 

Jeg er glad for at bo på Tangkær. Her hjælper personalet mig. Og jeg har søde naboer. Hvis jeg vil og 
kan, er der flere forskellige aktiviteter i løbet af en uge, som alle må deltage i. I sidste uge kom de 
frivillige og spillede Ludo med mig og nogle af de andre beboere. Selvom jeg fik hjælp til at kaste 

terningerne, så vandt jeg fire gange. Jeg er stadig ret god til Ludo. 
Når jeg ligger i min seng i min lejlighed og hviler under min tunge dyne, kan jeg se min røde lænestol, 

mit sminkebord med det runde spejl og væggen med billedcollagen, som mine veninder har lavet til 
mig. Det var en vild ungdom, en god ungdom. Jeg gik i byen, og jeg dansede, mødte Asbjørn og fik et 

hus og en hund. Jeg savner at danse, jeg savner min hund og mit hus. Og jeg ved, at jeg skal bo på 
Tangkær resten af min tid. Men jeg er glad for at bo her. 

PS: Jeg hedder Katrine Wilkens, og jeg er 45 år. Jeg har Huntingtons sygdom. 
 


