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Over et halvt liv med kræft
Etta Siegismund fra Odense har levet over halvdelen af sit liv med
kræft. Hun er i dag over 60 år, men var blot 31, da hun fik kræft
første gang. Lige siden har sygdommen fyldt en stor del af hendes
og hendes børns liv, og nu har hun skrevet bogen Et kræftfuldt liv
– med smerte og smil dels for at give sine to piger hele sandheden
og hele indsigten i sit sygdomsforløb, tanker og handlinger, men
også så andre kræftpatienter kan få indblik i de mange ubesva‐
rede spørgsmål, som sygdomsramte – og pårørende – ofte føler
sig alene med.
Når kræftpatient Etta Siegismund har valgt at fortælle sin historie
om at leve over 30 år med sin sygdom til journalist Tina Storgaard
Støttrup er det for på en indlevende måde at give et nært indblik
i, hvordan en uddannet pædagog kæmper med sin kræftsygdom
og rollen som mor til småbørn, større børn og voksne børn. Bogen Et kræftfuldt liv – med smerte og
smil, der udkommer 24. januar, er desuden en rejse gennem velfærdsstaten og sundhedsvæsnet i
perioden fra midten af 1980’erne frem til nu – gennemlevet af en kræftpatient. Etta Siegismund har
overlevet sine tre kræftsygdomme, og den bedste medicin har været troen på livet, gode oplevelser,
glæde, smil og kærlighed.
”Da jeg blev syg første gang, var jeg alene med mine to piger, men var heldig at have en bror og
venner, der ofte stillede op og hjalp med det praktiske, så børnene ikke fik flere opgaver hjemme end
ellers. Jeg oplever, at mange børn bliver tildelt et stort ansvar, når en forælder bliver syg, for selvom
du som enlig forælder med kræft kan ansøge kommunen om hjælp, så forventes det at børnene på‐
tager sig nogle af de huslige pligter. Det er så forkert i min optik,” fortæller Etta Siegismund blandt
andet om en af de mange udfordringer, hun har mødt undervejs, og fortsætter, ”da jeg bad kommu‐
nen om hjælp, tilbød de at sende mine piger i familiepleje en til to måneder, hver gang jeg skulle
opereres. Havde jeg sagt ja til det, ville jeg stort set ikke have set mine børn i årene fra 1986 til 1995,
hvor jeg gennemgik seksten operationer. Jeg tror ikke, en familie i krise skal splittes. Den skal støttes
i at være sammen og aflastes.”
Et kræftfuldt liv – med smerte og smil er skrevet i samarbejde med journalist
Tina Storgaard Støttrup, som Etta Siegismund har fortalt sine erindringer til.
Etta Siegismund giver gerne interview og kan kontaktes på telefon 60960155
eller e‐mail siegismund.e@gmail.com.
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