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”GennemGangen” 
I 2004 var jeg med i en konkurrence som Fagforeningen 

FOA havde udskrevet. Man skulle skrive et digt om at 
arbejde med mennesker. Mit digt ”Gennemgangen” om 

døden og livet blev blandt de bedste. 
 

Lotte Kjøller



 

1.  
Sætninger 
 
Stemningen tung mættet  
med følelser spøgelser. 
 
1 sygeplejerske kommer løbende…. 
endnu en alle løber alle hvorhen? 
Løber og løber læger løber stormer 
afsted assistenter vogne instrumenter  
fødders konstante klapren klimp klamp. 
 

 flyver hastigt gennem gangen…. 
hospitalets 
rindende tåre drypper 
svedende skygger af zinkhvidt 
klaprer klimprer klaprer flyver 
gennem gangen klimp klamp 
gentager sangen 
livet-døden-nuét-sangen 
endnu 1 gang  
alting ingenting  
blot 1 split sekunds 
stilhed. 
 
Ingen pulsslag - 2 pust 
hænder hamrer 1 gang 2 gange 
mod brystets hårde flade - 3, 4, 5 knæk…. 
- 13, 14, 15 ….stilhed…. 
- gentagelse stilhed - 
3, 2, 1 alle lytter på 1 åbne ører sanser 
stemmer fornemmer ånde emmer 
råber råber råber måber tavse….på 1 
stilhed larmende stil-hed stilhed 
ingen lyde mere ikke mere. 
 

 flyver…. 
 

 



stilhed 
stille 
sti 
stille 
stil 
stille fred  
 
ed 
science  
silence  
stilhed 
shhh! 
 

 flyver sagte og stille …. 
 
slanger sterilt sug drop ledninger instrumenter  
bibber blibber blobber larmer  
stemningen tung mættet  
vingeslag  
følelser spøgelser flyver 
væk bort i dis 
 
1 del 
af verden er 
Væk. 
 

 flyver bort…. 

 



 

 
 

 
Og lægger den smukt på sengen i disen.  

Lægger den rødt på dit bryst.  
Lægger foldede hænder 

lægger 
den lægger 

dem 
liljekonvallerne mulden mørket 

rødderne roserne 
lægger dem. 

 



 

Sætninger 
 

 flyver lavt gennem gangen …. 
 
Og hun åbner nu garderobeskabet: 
klokken  2,59 om eftermiddagen drejer 
rundt om sig selv 2 gange drejer 
hængelåsen 2 gange 
drejer nøglen rundt 2 gange  
drejer 
hænger den sterilthvide kittel ind 
smider den gamle i vasketøjsvognen 
første gang  
anden gang  
alt for mange gange mange dage…. 
 

flyver …. 
 
Derpå underkjole kuglepen 
noter tape vat 
kuponner lomme 
uld sekundur stetoskop 
 
saks sten papir 
  
nylonstrømperne sagerne 
liljekonvallerne 
blomsterne 
rødderne roserne 
ind i skabet igen…. 
 

flyver bort …. 

 



 
 

 
 

Og hun tog da papiret i cardex på skrivebordet 
med venstre hånds klamme følsomme fingre. 
Hiver efter vejret pustende efter at have løbet. 

Løbet liv under neglene. 
Tager  !  tunge skridt baglæns 

sveder ryster 
i tung flygtig angst 

førend hun ….  

 



 Modsætninger 
 
Former arme 
i cirkler 
cirkler cirkler kurver svømmer 
lære at svømme 
i cirkler 
luftigt hastigt  
former hænder arme  
de første 3 svømmetag 
så de næste 
lærer rutinen 
finder rytmen 
lærer at svømme i havet 
som en flyvefisk i havet 
på en hospitalsgang havet 
hvide lamper vægge havet 
i verden universet elementet havet 
kniber øjnene sammen ler 
føler sin (kvinde) kraft derinde 
zinkhvide senge  
lærer noget lytter handler svømmer flyver…. 
hun sukker ler lærer 
lytter lever vandrer…. 
nu. 

flyver frit gennem gangen…. 
 
Vandrer 3 skridt slow hæver benet 
sammen med patientens 
vandrer vader viljen 
til at forandre. 
 
Skaber det 
første skridt zinkhvidt 
så det næste 
holder om livet i livet 
for hvem hun vandrer og vandrer 
fjerhvid kittel dunhvide sko  
 
bag ved bag ham bag 
 
støtter skubber guider 
 

gennem gangen… 
 

flyver frit…. 
 

 



 

 
 

Og dis flyver overalt under alt i alt gennem gangen. 
Mennesker former cirkler svømmer ånder går. 

Mærker en hårfin zinkhvid hinde i dis. 
Hun lægger sine omfavnende vingefang 
fra sin krop til de andres kroppe i disen. 

Cirkler cirkler cellerne vågner 
fornemmer emmer går… 

 



Modsætninger 
 

 
flyver ned gennem gangen lytter til sangen…. 

 
Liv løber 4 gange gennem gangene 
opildet af sangen 
danser ned gennem gangen 
vender alting på vrangen…. 
Livet-døden-sejren-sangen går  
når til sit omklædningsskab i kælderen…. 
- for nu´ er det fyraften -  
og hun har fri…. 
 
Liv iklæder sig nu 
elfenbenssort stram nederdel 
et net af blåsorte blomstrede strømper 
hav tyrkis top med glimmerglitrerflimmer bølger 
leopardplettet jakke brøler 
slangeskindssko snor sig 
ud i den vide verden  
en anden verden end hvid  
hvor…. 
 
Liv tænker på livet og døden 
smerten og glæden 
fiasko og succes 
sætninger og modsætninger  
livet der ånder fødes forsvinder  
 

flyver…. 
 
leves kæmpes overvindes  
tænker på 
gennemgangen gennem gangen  
med assistenter, sygeplejersker der løber og løber 
læger der løber og løber  
instrumenter fødder hænder hjerter banker 
Liv iler ned gennem gangen. 
sangen 

flyver…. 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

 
 

Og Liv gentager sangen lytter til klangen gentager…. 
endnu en gang en stille sang. 

Sangen om Liv, mand kvinde barn hospital. 
Sangen arbejder lever ånder finder nøglen 

sangen gennem gangen 
låser døren op… 

sangen livet gentages 
igen og igen og igen 

flyver…. 
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