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Om at være for
ung til kræft
RASKMELDT. Otte år efter en ond diagnose
har Mette de Fine Licht en bog på gaden. For
hvordan er det at være 16 år med kræft?
AF MARIE VARMING
freebl@b-l.dk

SKRIVER: Der skulle gå et år, før
smerterne i benet endeligt fik
den rette mærkat. Men det var
en mærkat, som er enhver forælders værste mareridt: Cancer.
»Jeg var til lægen, fordi jeg
uden grund begyndte at have
rigtig ondt i mit ene ben. Først
fik jeg at vide, at det var vokseværk. Jeg troede, lægen havde
ret, for det er jo ham, der har
kittelen på,« siger den i dag 24årige Mette de Fine Licht.
Men smerterne holdt ikke
op, og Mette blev undersøgt
igen og igen.
»Jeg fik bare at vide, at det
var overanstrengelse, vand i

I dag er Mette de Fine Licht
erklæret helt rask, men en
benprotese forhindrer hende
stadig i at stå på ski, ride og
løbe, som hun gjorde engang.
Foto: Martin Sørensen

knæet eller noget tredje harmløst. Jeg skulle jo bare tage et
par panodiler,« fortæller hun.
Næsten et år efter, at smerterne var begyndt, fik den 16årige idrætsefterskoleelev en
tid til en røntgenundersøgelse.
Den kunne afsløre, at knoglen
i Mettes underben praktisk talt

Viljepigen er skrevet hjemme hos forældrene på
Sydfyn, for Mette ville være alene, da hun skrev
de svære afsnit. Foto: Martin Sørensen
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var væk, og der gik ikke lang
tid, før det gik op for hendes
forældre, at det var kræft, der
havde ædt knoglen.
Mette de Fine Licht er vokset op på Sydfyn, hvor hendes
mor er ergoterapeut, og hendes
far er dyrlæge.
I dag arbejder hun som jour-
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Det er lidt af
en kliche, men
man kan jo, hvad
man vil. Jeg ville
død og kritte være
rejsejournalist.
Det er jeg blevet

som skrev sin bog, Viljepigen,
på et par uger.
»Jeg lånte mine forældres
hus ved Faaborg, fordi jeg
gerne ville være alene, da jeg
skrev bogen. Jeg ville kunne
skrige, græde og grine højt
over alt, hvad jeg har oplevet,« fortæller hun.
Hendes håb er, at andre unge, som får konstateret kræft,
METTE DE FINE LICHT, forfatter
kan have glæde af den bog,
som hun selv savnede. For der
er kolossal forskel på at have
kræft, når man er 16 år, og når
man er langt ældre.
»Det er noget helt andet at
miste håret og gå rundt og vænalist, PR-rådgiver, foredrags- re grim, når man er 16 år. Jeg
tror, at det skyldes, at man endholder og ghostwriter.
»Det er lidt af en kliche, nu ikke har en færdigudvikmen man kan jo, hvad man let personlighed endnu, og så
vil. Jeg ville død og kritte være betyder ens udseende så merejsejournalist. Det er jeg ble- get mere. Det værste for mig
vet,« fortæller Mette, som flere var mit udseende, og det er
gange om året
jo grotesk.
rejser rundt i
Jeg kunne
verden og rapikke kende
porterer, hvad
mig selv, så
hun oplever.
jeg var fakMen når rejtisk nødt til
sen står på,
at sige ’hej’
har Mette altid
til mit spejlet par krykker METTE DE FINE LICHT, forfatter
billede, når
med i bagagen,
jeg gik forbi
for kræftsygdommen kom til et spejl, for at være sikker på,
at koste hende resten af livet at det var mig,« siger hun.
Men med paryk og viljestyrmed en benprotese.
»Det betyder, at jeg ikke ke lykkedes det alligevel Mette
må gå mere end to kilometer de Fine Licht at gennemføre
om dagen. Jeg kan ikke dyr- gymnasiet. Hendes liv kørte i
ke sport, og det er hårdt, for en fast cyklus, som hed én uge
jeg var løber, skiløber og kon- med kemoterapi, én uge med
kurrencerytter, inden jeg fik rædsomme følgevirkninger og
kræft. I dag må jeg kun svøm- én uge, hvor hun var rask og
me,« siger hun.
kunne gå i skole.
Og på den vis passer et job
I dag er Mette 100 pct. rasksom forfatter godt til Mette, meldt, og bogen om sygdom-

Det er noget
U
helt andet at
miste håret og gå

rundt og være grim,
når man er 16 år

Otte år efter at Mette Fine de Licht ﬁk konstateret kræft i benet, har hun udgivet en bog. Den bog
som hun selv manglede om at være teenager med kræft. Foto: Martin Sørensen
men er blot et af de mange
projekter, hun har gang i for
tiden. Sygdommen fylder derfor ikke meget.
»Men jeg drømmer stadig
om natten om at ride ud over
en mark eller stå på ski,« fortæller hun.
’Viljepigen - for ung til
kræft’ udkommer 10. november på Skriveforlaget.

Mit Valby
Hvad er det bedste ved at bo i Valby?
Spinderiet og biblioteket er flot, og det er flot,
at vi har den slags i Valby. Og så er der også
masser af natur. Det er jeg vokset op med,
så det skal der være, hvor jeg bor.
Hvad burde være bedre i Valby?

Bydelens rygte! Folk, der ikke kender Valby,
ved ikke, hvor dejligt her er.
Hvad vil du vise en gæst?
Jeg ville tage dem med på Sticks & Sushi. Og
så ville jeg også vise dem Nordisk Film, hvor
jeg faktisk aldrig selv har været.

Værktøjet er det halve af arbejdet...
Når du skal male skal du sørge for at dine pensler
og ruller er en god kvalitet.
Et ordentligt resultat kræver noget ordentligt værktøj.

10% rabat

på alle ruller og
Derfor giver vi
pensler, når du medbringer denne annonce.
Tilbuddet gælder til og med lørdag d. 2. oktober 2010.

Tilbud på udvalgte tapeter!
Kom ind og se de mange forskellige tapeter, som vi lige nu sælger til en
stærkt reduceret pris. Vi har desuden mange andre tapeter og fotostater.
Få mere inspiration på www.designertapet.dk

Vi har gode parkeringsforhold

