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Sagsfremstilling: 
September 2012 
Emil er en herlig fyr med glimt i øjet. Han blev for år tilbage 
opereret for et eller andet lille mave problem, men da Emil 
ikke havde så mange penge måtte han vælge en billig læge, 
og det kom i sidste ende til at koste ham et ben. Vi havde 
set, at der stod en sports kørestol på plejehjemmet, den 
spurgte vi Emil om han ville låne den, hertil fik vi et klart nej, 
han klarer sig fint med sine krykker. Vi spurgte ham om, han 
ikke havde en protese, det 
har han, men den er lavet af metal, så den er tung som et 
ondt år og han orker ikke slæbe rundt på den. Han ville 
gerne have en protese af plastic men den koster omkring 
1.000,00 EUR. 

April 2013 Emil var ikke nem at finde, han har nemlig fået sig en el 
scooter af de hollændere der kommer forbi i Bagaciu, så nu 
kan Emil rigtigt komme omkring, det var dejligt at se ham, 
ham var blomstret op. 
Han fik til sin medicin 

September 2013 Emil har været lidt svær at komme ind på livet af, men 
denne gang lukkede han op, det viser sig han kan snakke 
som et vandfald, han fortæller os, at han fisker og viser stolt 
et billede frem af en stor fisk han har fanget. 
Der er p.t. ikke så meget at grine af hos Emil, der er begyndt, 
at blive problemer med hans tilbageværende ben, lægerne 
er bange for, at det måske også skal sættes af.  
Emil’s kone har haft betalt plejeorlov for at tage sig af Emil, 
nu har myndighederne besluttet sig for, at Emil ”bare” kan 
gå ud og få sig et job, og derfor frataget hans kone hendes 
plejeorlov. Emil er smed og kan under ingen 
omstændigheder passe et job som smed, det er 



 
 

myndigheder ligeglad med, han kan bare finde sig et job som 
sekretær, de er totalt ligeglade med, at der er meget høj 
arbejdsløshed i Rumænien, og at der ikke findes kontor job i 
Bagaciu, hvordan skal Emil komme ind til en storby? 
Emil’s kone har fået problemer med ryggen, hun får et 
mavebælte og en træningsbold og vi viser hende nogle 
øvelser hun med fordel kan lave. 
Emil får til medicin 

Oktober 2013 Emil’s helbredstilstand er som forventet. 
Der er en lille sød historie fra vores besøg, den syntes jeg I 
skal have. 
Da vi kommer, er Emil ikke i huset, hans kone fortæller han 
er sendt i kælderen. Jeg kom straks til at tænke på Emil fra 
Lønneberg og da vi bankede på kælderdøren og Emil åbnede 
med tårerne løbende ned af kinderne, var det svært at lade 
være med at grine, jeg spurgte om de kendte historien om 
Emil, det gjorde de ikke, jeg fortalt dem om den og sammen 
fik vi et godt grin. Den svenske Emil der snitter træmænd er 
mere heldig end den rumænske Emil, for når den rumænske 
Emil laver ballade bliver han sendt i kælderen for at rive 
peberrod, og det er ikke nogen sjov opgave. 

April 2014 Tingene hos Emil er selvfølgelig lidt mere anspændte 
end de plejer, økonomien er blevet strammere efter 
kommunens fyring af hans kone. Vi vil være sikre på, at 
han får sin medicin derfor sætter vi hans hjælp op. 
Sidst på ugen holder vi møde med borgmesteren, han 
beder os hjælpe Emil. 

September 2014 Det er som altid dejligt at komme på besøg hos Emil og hans 
kone, selv om tingene ikke altid er nemme, så er humøret 
altid højt, og vi griner meget. 
Vi fik kigget på Emils krykker det viste sig, at hans 2 krykker 
ikke er lige høje og han har tydelige mærker inde i hans 
hænder efter krykkerne. Han har et par nye stående men 
håndtagene er for små til hans store hænder. Vi fik købt 
nogle dimser der kunne sættes på håndtagene og med hjælp 
af lidt madolie lykkes det at få de nye håndtag på, Emil har 
nu et par fine nye krykker der er lige høje og ikke gør ondt at 
bruge. 

April 2015 Hos Emil så det ud til at gå godt. 
Han var dog blevet ret tynd efter noget sygdom i vinter; men 
humøret fejlede ikke noget. 
Der er utroligt, som han klarer sig på sit ene ben. 
Hans søde kone, der plejer at synge og fløjte så kønt for os, 
havde fået problemer med halsen, så vi fik ingen sang. 
Hun havde desuden fået gebis, og det bevirkede, at hun ikke 
kunne fløjte mere. 



 
 

September 2015 Første gang vi kommer på besøg er Emil ikke hjemme. En 
ven har hentet ham og de er taget på fisketur. Hans kone 
ved ikke hvornår han kommer hjem igen; men hun regner 
med at se dem, når de ikke har mere mad. Det varede 4 
dage. 
Emil har det op og ned. Han begynder at få mange smerter i 
armene af at gå rundt på krykkerne. Han skal måske en tur 
til Tyskland og besøge sine børn. Jeg foreslog ham, at han 
skulle prøve at tale med børnene om de ikke kunne skaffe 
ham en tid hos en fysioterapeut i Tyskland. 
Igen må man tage sig til hovedet over det Rumænske 
system. Den læge der i sin tid fejlopererede Emil kan meget 
belejligt for ham, ikke finde Emils journal fra dengang. Derfor 
vil det offentlige nu have bevis for at Emil mangler et ben. 
Han er derfor indkaldt til en røntgenundersøgelse. Hold nu 
op, det er lige til at skrige over. Kig dog på manden, INGEN i 
denne verden kan da være i tvivl om, at manden kun har et 
ben. Det er totalt ude i hampen; men som han selv tørt siger 
- de tror måske det vokser ud igen. 
Emil og hans kone er nogle utrolige mennesker. Uanset hvor 
skidt det går dem, smiler de altid og overbeviser alle om, at 
det hele nok skal gå. Denne gang er ulykkerne væltet ned 
over dem. De havde som tidligere år, købt ukrudts middel til 
haven; men et eller andet fjols har lavet en stor fejl og solgt 
dem et eller andet stads, der ikke kun tog ukrudtet - det tog 
hele haven. Alt er dødt i haven og der bliver INTET til 
vinteren. De tager det fra den positive side og konstaterer 
tørt, at så sparer de da alt det arbejde; men til trods for 
smilene er det her lige præcis den største katastrofe man 
kan komme ud for i Bagaciu. Jeg håber rigtigt meget at deres 
børn træder til og hjælper. 
 
Emil får penge til sin medicin. 

April 2016 Hans scooter er gået i stykker, dette er en katastrofe, for det 
begrænser ham i hans færden. 
Han har nu fået taget røntgenbillede af hans manglende 
ben. Disse billeder er sendt til Bukarest, så landets bedste 
læger kan kigge på dem, og se om de ikke kan finde det 
manglende ben. 
Han får penge til sin medicin. 

September 2016 Hans kone har fået sukkersyge, men vil ikke tage medicin. 
Hun mener hun kan klare det med en diæt. Vi er ikke enige 
med hende, men det er hendes valg. 
Emils scooter virker stadig ikke. Vi prøver at kontakte Simens 
i Danmark. De er meget hjælpsomme men kan ikke løse 
problemet. Andreea har nu fundet en EDB nørd i Rumænien, 
han vil prøve at kigge på den. 
Han fik en rollator så han kan komme rundt i haven. Det var 
en succes, idet den blev leveret samme dag, som Emil skulle 



 
 

sidde foran bålet i flere timer og lave Sarkuska. Nu havde 
han en fin stol, han kunne sidde på mens han arbejdede.  
Emil har fået nyresten og har tabt sig 11 kilo. Lige i 
overkanten. 
 
Han får hjælp til medicin. 

April 2017 Humøret er altid højt når vi mødes med Emil og 
hans kone. 
Men Emil har det rigtigt skidt. 
Han har tabt sig endnu mere. Har rigtigt mange 

smerter i ryggen og får nogle anfald hvor han 
begynder at svede og bliver helt bleg. 
Han skal en tur på hospitalet efter påske. 
Hans handicap scooter virker stadig ikke. Ingen 
kan finde ud af at lave den. Det er en stor sorg for 
ham, for det gør, at han svært ved at komme 
rundt. 

APRIL 2018 3. april – Emil død 

 
 

  
  

 


