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En fortælling om at være træt er historien om et månedlangt ophold på et ayurvedisk behandlingssted
beliggende på et bjerg i Indien. Her møder vi en række personer fra hele verden, alle er de trådt ud af verdens

vrimmel og travlhed for at find ro og hjælp til at overvind stress, overvægt, lavt selvværd og i Anders’
tilfælde kronisk træthedssyndrom. Hvad der tilsyneladende er en rejsebog, bliver til historien om et liv med
kronisk træthedssyndrom, om desperationen ved at leve med en sygdom, som ingen rigtig kender årsagen til

– og slet ikke behandlingen af.  

Sygdommen kom snigende ind på Anders, der ellers altid havde været meget aktiv, dyrkede meget sport og
havde som freelancejournalist et hektisk arbejdsliv med mange jobs og bolde i luften – man må jo holde sig
inde i varmen. En dag rammes han af influenza-symptomer, som så mange gange før, men denne gang kan de
ikke rigtig manes i jorden. Når han er lige ved at være ovenpå, rammes han på ny, og en massiv træthed er
ved at sætte sig i kroppen på ham. Nogle dage kan han slet ikke komme ud af sengen, bare det at løfte

hovedet fra puden udmatter ham. Han opsøger sin læge, som ikke umiddelbart kan hjælpe ham, men henviser
ham til den ene ekspert efter den anden, som på deres side henviser til andre. Ingen kan hjælpe. I afmagt
søger han til Tyskland for at få hjælp. Her finder man spor af en borrelia-infektion, men udmattelsen kan

stadig ikke afhjælpes. Som et sidste forsøg rejser Anders til Udayagiri Mountain Retreat i Indien.

 

Anders Haahr Rasmussen (f. 1979) er journalist, forfatter og foredragsholder bosat på Nørrebro i København.
Han er forfatter til den prisvindende bog Èn bold ad gangen (2010) om Caroline Wozniacki og medredaktør

på bogen Mandens byrde (2013).
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