
Julies hjerte

»Jeg har fået et nyt hjerte«, sagde Julie. »Det er ikke det hjerte, jeg havde, da vi kendte hinanden
for 16 år siden. Jeg fik det fra et menneske, der døde«.

Julies hjerte er en personlig og poetisk fortælling om min mangeårige veninde, der
som 33-årig blev ramt af hjertesvigt og udelukkende overlevede på grund af en
hjertetransplantation.

»Hjertet har til alle tider talt med om det, som Julie har erfaret på første hånd. I
poesien, fortællingerne og religionerne kan vi læse om, hvordan et andet
menneskes hjerte kan redde ens liv. Det er, når hjertet bliver set som kilden til
kærlighed, omsorg, barmhjertighed og medlidenhed. For Julie blev dette til noget
meget håndgribeligt og konkret«.

Julies hjerte spørger om det ene menneskes tragiske død alligevel kan få antydning
af mening, hvis andre får dets organer – og dermed muligheden for at leve videre? Men hvordan er det at leve
på grund af et andet menneskes død og med et fremmed hjerte i kroppen?

Julies hjerte fortæller om, hvordan der gennem tiden har eksisteret et hjertesprog, som blev brugt til at tale om
de alvorligste ting. Vi møder dette hjertesprog i mytologien, religionen og poesien. Hjertet har ikke bare været et
organ, men kærlighedens kilde, sjælens bolig, livets udspring, personlighedens kerne. Bogen trækker tråde fra
de tidligste forestillinger om hjertet til verdens første hjertetransplantation, hvor de var bange for at patienten
skulle skifte personlighed, fordi sjælen jo sad i hjertet.

Julies hjerte handler om alle de etiske og moralske spørgsmål omkring organdonation. Over 80% af
befolkningen er positivt stemt i forhold til at donere deres organer. Men kun cirka 20% er registreret i
donorregistret. Og imens dør der mennesker, som står på venteliste til en transplantation. Kan vi ændre ved den
situation? Og er vi nu også så sikre på, hvad vi selv ville gøre eller vælge?

»Julies hjerte inviterede mig ud på en rejse, som ingen filosofisk uddannelse kan tilbyde. Den livsbevidsthed,
som Julies fortælling kalder på, krævede, at jeg også selv begyndte at være mere opmærksom på, hvordan jeg
var til stede i mit eget liv, og på mine egne prioriteringer og valg. Med 72 slag i minuttet danser Julies hjerte.
Hvert hjerteslag er nyt, anderledes end de forrige, men de hænger sammen og bliver til fortællingen om et
hjerte – Julies hjerte og alle menneskers hjerte«.

Bogen udgives af Forlaget Frydenlund hvor den også kan bestilles.
Du kan læse et lille uddrag af bogen ved at klikke her.
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Når danskerne bliver spurgt viser det sig, at over 80% af befolkningen er positivt stemt i forhold til at donere deres organer. Men i
virkelighedens verden er der kun cirka 20% registreret i donorregistret. Og imens dør der mennesker, som står på venteliste til en
transplantation af et livsvigtigt organ. Det rejser naturligvis spørgsmålet om, hvordan vi kan ændre ved den situation? Og er vi nu også så
sikre på, hvad vi selv ville gøre eller vælge?

Julies konkrete historie fletter sig rundt om de eksistentielle og etiske spørgsmål, der må stilles i forbindelse med organdonation og
transplantation: Hvordan måler vi værdien af et forlænget liv? Hvordan prioriterer vi imellem en livgivende transplantation og andre mindre
bekostelige indgreb? Kan det ene menneskes tragiske død få antydning af mening, hvis andre mennesker får dets livsvigtige organer, og
dermed muligheden for at leve videre? Hvad siger etikken om disse dilemmaer? Kan den filosofiske etik hjælpe os når vi skal overveje om vi
selv ønsker at lade os registrere som organdonor? Og kan filosofien kaste lys over de vanskelige problemer, som spørgsmålet om hjernedød
eller hjertedød ofte rejser?

Julies historie rummer alle de store spørgsmål, som enhver organtransplantation er gjort af, f.eks. bevidstheden om, at hendes overlevelse
kun var mulig, hvis et andet menneske døde. Hvad betyder det, at have et andet menneskes hjerte i kroppen? Hvordan kan man håndtere
følelsen af, at have fået et nyt liv i gave fra en ukendt donor, som man aldrig kan takke? Hvordan er Julies livsbevidsthed blevet skrærpet, først
ved mødet med døden, og siden i bevidstheden om, at en hjertetransplanteret i gennemsnit lever i 13 år?

Hjertet er det organ, som op igennem tiden har været organernes organ, sjælens bolig, personlighedens dybeste kilde – også selv om det i dag
jo blot er en slags mekanisk pumpemekanisme. Hjertet har været, og er det vel fortsat, metafor for menneskets følelsesliv og symbol for
kærlighedens kilde. Tidligere var hjertet tilmed stedet, hvor Gud talte til mennesket, og i Biblen er hjertet hjemsted for alt det dybeste og
vigtigste i mennesket. Derfor er det heller ikke mærkeligt, at vi hos Grundtvig finder et “hjertesprog” og i det hele taget møder hjertet igen og
igen i den danske sangskat, og alle andre steder i poesien og digtekunsten. Eksempler fra digtningen, religionen, kunsten, kulturhistorien og
filosofien viser, hvorfor hjertet stadig ofte er knyttet til menneskets forståelse af det dybeste og vigtigste i livet. Derfor kommer der også stadig
overleverede forestillinger om hjertet i spil, når vi skal forholde os til noget så eksistentielt betydningsfuldt, som dødskriterier og
organdonation.
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