
Jakob: Vi har jo de her, spørgsmål, som, altså til, pårørende, om hvordan der er at de li’som 

har mistet og hvordan det er det li’som for personen, eller for personerne der har mistet en 

pårørende. 

Og det er egentligt dem vi gerne vi gå igennem sammen med, sammen med dig. Ligesom at 

få nogle flere, ja, ligesom at få nogle flere meninger ind over til vores opgave. 

”John”: Yes 

Jakob: Nu tænkte jeg på, lisbeth, skal vi bare tage dem sådan, skifte, skal vi bare tage dem 

hver for sig, altså, jeg tage en, du tage en og så videre. 

Lisbeth: Det kan vi godt 

Jakob: Yes. Jamen, hvis vi starter med din alder 

John: Ja, jeg er 32 nu 

Jakob: Ja, 

John: og det er 5 år siden. 

Jakob: Okay, okay 

Lisbeth: Og så ville jeg hører, hvem var det du, de har mistet 

John: Det var en af mine meget, meget gode venner, det hed ”Michael” 

Jakob: okay. Og, altså, hvor meget sådan huske fra begravelsen af vedkommende 

John: Jamen, jeg kan vel huske det hele går jeg ud fra, 

Jakob: ja. 

John: Sådan i grove træk ik’, der er jo gået noget tid. 

Jakob: Ja, det er selvfølgelig fem år siden, det’ selvfølgelig noget tid så… Men altså, er der 

noget som du husker særligt godt fra den her begravelse? Er der noget som du særligt 

tænker, okay, det her var, det var noget som jeg især vil huske, og også noget som især vil 

hænge ved den her person. 

John: Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror ikke jeg synes han skal defineres af den måde han blev 

begravet på. Men jeg kan huske at vi ikke, jeg kunne ikke, fordi jeg blev spurgt om jeg 

kendte et eller andet musik, han ville have, han kunne have fundet på at have spillet agtigt til 

sin begravelse. Og vi hørte rigtigt meget heavy, han hørte rigtigt, rigtigt meget Iron Maiden, 

men det syntes jeg var upassende. Så jeg sagde, nej, ”det må i lige selv, ligesom lige fedte 

med.” 

Og så valgte de ”always look at the bright side of life” 



Og jeg ved ikke om, det er det jeg altid vil huske fra begravelsen, men begravelsen kommer 

altid op, hver gang jeg hører det nummer nu, så tænker jeg på ham, ik’. 

Jakob: Jo, jo, Så, så det er altid en tilbagevendende ting, altså, når du, når man ligesom er 

integreret med et eller andet som var bemærkelsesværdigt, så er det altid det man, eller du 

kommer til at tænke på. 

John: Ja, det sidder i hvert fald fast ik’, fordi jeg var jo opløst af tårer, så jeg var ikke, du ved, 

altså jeg var jo, jeg indså, jeg så ikke så meget af så meget, fordi, jeg kunne nok ikke rigtigt 

holde det ud tror jeg. 

Jakob: Nej, nej. 

John: Det skal så siges, der havde været et langt sygdomsforløb inden, han havde cancer. 

Jakob: Nå, for pokker. 

John: Så jeg havde set ham blive ædt væk, jeg tror ligesom jeg havde syntes jeg havde 

være der. 

Jakob: Ja okay 

Lisbeth: Ja men også på en måde sådan lidt mere forberedt på at, at det ville ske på et eller 

andet tidspunkt. 

John: Ja, men omvendt så var det sådan, jah, men det var en underlig ting, fordi vi fik at 

vide, sådan at det, det sidste vi hørte det var ”årh, men nu var det faktisk lidt i bedring” 

Lisbeth: jah 

John: og så lige pludselig så gik der fire dage eller sådan noget lignende. Så åbenbart så tog 

det fart, og så gik der fire dage og så var han… Altså, der gik to dage og så var han indlagt, 

og så gik der to dage og så var han død. 

Lisbeth: Ja, okay 

Jakob: okay 

Lisbeth: så gik det alligevel meget hurtigt 

John: Ja, så på den måde kom det lidt som et lyn fra en klar himmel. Men altså nu ved man 

jo heller ikke vel. Nu har jeg ikke stået og hørt på lægen selv, det kan jo også have været et 

forsøg på at forskåne os i, altså i omgangskredsen ik’? 

Jakob: Altså at forsøge at skåne familien fra de værste krampetrækninger kan man sige. 

John: Ja jeg tror nu at de var der hele vejen, men ja, det gjorde det ikke mindre hård, altså, 

men jeg tror nu ikke at det havde gjort det mindre hårdt hvis vi havde vidst at det var i 

morgen, altså, men så var det bare blevet, så havde det bare været et mindre chok måske 

ik’. 



Jakob: ja 

Lisbeth: ja. Og når du tænker tilbage, på selve begravelsen, er der noget du ville have gjort 

anderledes ved den, eller sådan… 

John: Nej det tror jeg faktisk egentligt ikke, jeg synes det var en meget fornem, altså det var 

en meget nydelig ceremoni, det var sådan, pænt og ordentligt, og der var ikke for meget, 

han var ikke, han var ikke religiøs som sådan, men det, det var lige nok, synes jeg. Der var 

sådan, der var en god, finger-spitz-gefeel på, du ved, hvornår er nok, nok ik’. Det var ikke 

det store, sådan pompøse katolske ritual, men det var heller ikke, ikke noget. 

Jeg syntes sådan set at det var en meget god balance. 

Det var ikke sådan noget der træk ud i timevis heller vel. 

Jakob: Du sagde… var han medlem af folkekirken? 

John: Ja, det går jeg ud fra at han var, fordi han ligger på Assistentens Kirkegård 

Jakob: ah, okay 

John: men også fordi han var halvt spanier, og de er noget mere religiøse end vi er, så jeg 

tror det betød noget for hans familie, at han fik en eller anden form for kristen begravelse. 

Jakob: ja. 

John: Ja, mere end jeg ved at det nogensinde har betydet for ham ik’. 

Jakob: jo. Jo. Men, sikker noget familie- relaterende som har, har meldt sig ind over også, 

hvis det var han var halvt spanioler så… De er jo langt mere katolske, i forhold til.. 

John: Ja, lige præcist, ja 

Jakob: Hvad er det nu det hedder, er der sådan, nogen måder du bedst husker din 

kammerat på? Altså er der noget sådan, med gravpladsen du sådan… genstande eller 

online. 

John: Ja, altså vi mødes, vi mødes en gang om året, 

Jakob: ja… 

John: På hans dødsdag, der mødes vi på hans grav 

Jakob: Ah, så i… 

John: mig og mine… fem seks stykker af hans gamle venner, du ved, hvem der lige har tid 

og så videre, så videre 

Jakob: jah. 

John: Og så ____(6:20 elephant) der eller Michael han røg en masse, masse hash… 



Jakob: Jah, 

John: så vi, så vi mødes på hans grav og ryger en joint 

Jakob: ah. 

John: og der er folk der nærmest ikke ryger hash længere, og sådan noget, de tage lige et 

lille hvæs af den alligevel fordi du ved, det er vores mindetradition ik’ 

Jakob: jo 

John: og så havde han noget, han fik så, fordi han var, han havde cancer og ikke kunne gå 

og sådan nogle ting, så fik han noget førtidspension, som han brugte blandt andet på nogle 

meget dyre whiskeyer, og dem har jeg stadig to af. Så dem, vi tager en lille tår af en af hans 

whiskeyer, du ved, så lidt at, at man næsten, man kan lige smage den fordi, at den skal jo 

holde mange år endnu 

Jakob: ja. 

John: og så ryger vi på den joint der, og så som regel så drikker vi nogle øl og går hjem til 

nogen, eller sætte os et eller andet sted og snakke videre ik’. Vi har også et godt ritual der, 

hvor det, ritualet lægge ud med at jeg siger ”fæ dør, frænde dør, selv skal du dø på samme 

vis, men en ting ved jeg aldrig dør, fremover død mands mod” 

Eller, der er forskellige oversættelser af den. Det er fra den nordiske edda, altså 

vikingekultur, og det betyder i korte træk at det eneste vi har tilbage er mindet, hvis mindet 

dør så dør manden. Og det siger jeg først, og så fortæller jeg, eller så fortæller nogen, det er 

lidt forskelligt, så fortæller nogen en historie de kan huske. Og det må godt være den samme 

historie hvert år, men nogen fortæller en historie om noget de lavede sammen med Michael 

som de kan huske. Og så går den rundt i en rundkreds indtil alle har fortalt en historie og så 

drikker vi, eller så siger vi skål for Michael, og så drikke du det whiskey der. 

Jakob: Hold da op. Jamen det lyder jo også som en vældig sofistikeret tradition kan man 

sige. Altså for at… 

John: Jamen så er det også en fin måde. Så er vi sikre på at vi ser hinanden, også der er 

folk der næsten ikke ser hinanden længere så. Man vokser jo fra hinanden og ting ik’. 

Jakob: ja 

John: men så er vi også sikre på at vi lige ser hinanden en gang om året 

Jakob: jo. Selvfølgelig, det, men… 

John: Nåh ja og så lægge vi jo, og så lægge vi jo en kæmpe stor buket blomster. Fordi vi er 

jo seks mand eller sådan noget, så lægger vi en halvtredser i hver, så vi kan lægge en 

ordentlig stor buket, og det er med et udtrykt formål. Det vil sige, det er ikke for vores skyld 

og det er ikke for Michaels skyld, han ville sige, brug nu de penge på nogle bajere eller et 

eller andet men. Det er jo fordi vi ved jo at hans familie kommer meget i de dage, 



selvfølgelig. Så, og de vil jo blive glade for at se at der har været nogen andre og huske at 

han du ved. 

Han var ikke kun en del af sin families liv, han berørte mange mennesker. 

Så som jeg siger, i kan være nærige nu, men det er den ene gang om året hvor jeg virkelig 

forventer at i har halvtreds kroner, du ved ik’. Altså. 

Hvis i er nærige nu, så lægger jeg en halvtredser fordi den skal ikke blive mindre år for år 

den buket, som om vi kender ham mer’ og mer’ vel. 

Altså. Men som, vi jo, det er ikke for vores skyld og det er ikke for hans skyld, det er fordi vi 

ved at der… Den familie de får aldrig deres lille dreng igen vel. 

Jakob: nej 

John: Altså det var i det mindste rart at vide at han, han var ikke, du ved der var andre folk 

der godt kunne lide ham ik’ 

Jakob: Jo, jo det er klart altså, at de sætter pris på og vennerne ligesom bakker op omkring 

de her ting, det er jo… 

John: Ja, men også bare at vi ikke er væk ik’, det sekund du, rotterne forsvinder fra en 

sunken skude, ik’. Altså, det sekund at han er i jorden der har vi også glemt ham, men sådan 

skal det ikke være synes jeg. 

Jakob: Nej, nej, nej, nej. Men, havde, ville i for eksempel gerne have eller, ville du for 

eksempel gerne have haft en måde at minde ham på, for eksempel online, med hensyn til de 

her facebook memorials. 

John: Jeg tror faktisk at hans facebook side er blevet lavet om til sådan en der mindeside, 

men det er fordi, der er også en grim historie der som i måske kan få et eller andet ud af. 

Den er godt nok grim til gengæld. ____ er død, og han har været død i et års tid eller et halvt 

år – et år, sådan et eller andet. Så lige pludselig en morgen så vågner jeg. Michael, det 

hans, det hans kælenavn. Men Michael, der han har været død i et års tid der, og så vågner 

jeg en morgen, og så har jeg fået en besked på facebook fra ingen ringere end Michael, og 

jeg tænker ”det kan jo ikke lade sig gøre” 

Der er et øjeblik hvor min verden ligepludselig bliver rystet i sin grundvold, fordi jeg tænker, 

”okay øjeblik, alt det der ateisme og alt det der med overtro og sådan noget, er det mig der 

har taget fejl?” Altså, du ved der er lige et sekund hvor jeg tænker at jeg er med i piloten af 

en netflix serie, og der er, og der er nogen der skriver fra det hinsidiges nu. 

Så åbner jeg beskeden, og så er det sådan en ”hey, kunne du tænke dig at tjene en masse 

penge, med meget lidt arbejde? Her er et totalt suspekt link du lige kan klikke ind på” 

Og det første jeg tænker det er ”hvad fand”, det første jeg tænker det er ”hvad fanden er det 

for noget”, det næste jeg tænker er ”gode gud, hans mor! Åh nej, hans stakkelse mor.” Ja, 

så er der simpelthen nogen der har hacket hans side! 



Jakob: hold da op 

John: og brugt den til et eller andet phishing-scam ik’? Hvorefter at hans mor, fik den lavet 

om til sådan en, en lukket, såden en, jeg tror det hedder en mindeside 

Jakob: ja, ja men det gør det også det har da godt nok være en slem… 

John: Ja det var en, det var en ret ubehagelig oplevelse. På, på mange måder kan man sige 

Jakob: jo, også, vel også at, at dem som har modtaget beskeden har troet at det har været 

ham der har rejst sig op fra graven 

John: Ja, eller hvad det nu var, bare det der med at der var et øjeblik hvor du lige tvivler på 

alt hvad du ved. Det i sig selv er ikke specielt en fantastisk følelse, altså. Men det kunne da 

have været rart hvis det var ham, men omvendt så ville det også have været grelt, for så alt 

hvad vi kender som rigtigt og forkert, du ved, det, det lige pludselig på hovedet ik’? 

Jakob: Jo, jo det må man sige. 

John: Så der, så, så, du ved. jeg savnede ikke en mindeside, men jeg synes det var et godt 

valg efter at det der skete. Og hvis der er nogen der får noget ud af det, noget af hans 

familie i spanien eller noget, der måske ikke lige kan gå hen på graven, der kan få noget ud 

af, at gå ind på den side der, så synes jeg det er fint. 

Jakob: Jah. Hvad var den væsentligste grund til at tage til den her begravelse, var det 

afskeden med ham, eller var det ligesom at erkende overfor, for dig selv, at det her det var 

ligesom sidste gang at i overhovedet kommer til at se ham? 

John: Jeg tror det var sådan lidt en, altså der er flere ting i det, den ene ting at, at det, det er 

det man gør, det er ordentligt. Det er ordentligt, det er ordentligt og det er den rigtige måde 

at gøre det på. Det ville simpelthen være uhøfligt og respektløst ikke at dukke op. 

Altså, og det er jo så, selvfølgelig er der nogen folk der ikke kan håndtere det, og sådan 

nogle ting, og det er jo hvad det er, men, men, jeg er så opdraget anderledes, 

Og så havde jeg… Jeg havde brug for at følge det helt til dørs. 

Jakob: Det er klart 

John: Jeg havde, altså, da han blev indlagt der, og vi fik at vide at det var nok sidste gang, 

så kom jeg hver dag og besøgte ham på hospitalet. Så jeg havde ligesom brug for, også at 

få det fuldt helt til dørs ik’? Det var også derfor at det var så hårdt, fordi det var ligesom der 

hvor du indser at, at nu er det slut, altså der er ikke noget, der er ikke nogen der hoppe ud 

lige pludselig med balloner, og siger ”haha tillykke, du er med på skjult kamera, han er slet 

ikke død!”, du ved. Nu var det helt hundrede procent definitivt, det var, så at sige, sømmet i 

kisten. 

Og, så, ja, jeg synes egentligt at det var en fin nok måde sådan at få afsluttet det der, altså, 

hvad skal vi kalde det, forløb. 



Jeg synes bare, at det må være sådan det skulle slutte også, ik’, og så, som jeg siger, at 

viser ham den sidste respekt, og ligesom, som sagt, følge ham ud og sige farvel hele vejen 

ned i jorden, ik’? 

Jeg ville også gerne have lov til at smide et stykke jord på ham og sådan noget ik’, du ved. 

Altså det der, det var også en eller anden form for… Altså et eller andet, ja, det var jeg en 

eller anden form for at lægge låg på gryden kan man sige. 

Jakob: så det var en bekræftelse af at det ligesom var, var sket og, det ligesom var 

nødvendigt. 

John: jah. Man kan sige, det var lidt, ja, det er jo på en eller anden måde at at trække 

blændværket væk fra ens egne øjne ik’? Og sige, hov prøv at høre her, det her er 

virkeligheden ik’. 

Altså, fordi man, og så fordi jeg har nogle bedsteforældre der blev begravet hvor jeg var, jeg 

var lille, og min mor syntes ikke at jeg skulle med til begravelsen. Og det har senere hen 

generet mig. Så derfor, så synes jeg at, du ved, jeg ligesom traf en beslutning om at nu må 

jeg hellere være med til alle begravelser der kommer fra nu af, agtigt, ik’ 

Jakob: Jo, selvfølgeligt, det er klart. 

John: også fordi det lærer en noget om, altså, man bliver sgu lidt, man har lidt lettere ved at 

håndtere det hver gang 

Jakob: ja, de ting, det, også jo flere gang. Det er ligesom det der med, at man gør det flere 

gange, desto mere bliver det, tilvænneligt kan man sige 

John: Ja. Ja. Men altså, det er en… Det rammer mig meget hårdt, sådan noget, det gør det 

altså. 

Jakob: jo, men det gør det vel for alle mennesker kan man sige, når det er man miste nogen 

John: ja, ja, men folk reagerer jo forskelligt altså, Jeg blev jo sådan helt opløst og står der og 

tuder du ved, der var jo nærmest mere vådt på gulvet der hvor jeg stod end der var tørt. Men 

øhm, men det har jeg brug for. Det er jo sådan det er. 

Jakob: jo, jo, jo 

John: der er nogle folk der står i stoisk stilhel og så går de hjem og så drikker de et halvt 

glas, et halv kasse øl, og så får de det okay ik’? Så, der er forskellige måder at folk de, de 

døjer med sorg og med tab. 

Og det, min måde, eller en af mine måder var så åbenbart, at jeg har brug for, eller en af de 

ting jeg gør, det er åbenbart at jeg har brug for at gå til begravelsen. Altså for at få sluttet 

historien. 

Lisbeth: Kan du huske hvem der træf de praktiske valg til begravelsen? Altså I forhold til 

hvem der arrangerede det hele? 



John: Ja, det stod familien for, hans nærmeste familie. 

Der blev jeg, lige der, der var jeg ikke blandet ind, men jeg tror de, jeg tror de syntes jeg 

havde nok at se til også. 

Jakob: Altså, i forhold til det der med, vi snakkede om, de måder du mindes ham på, er der 

så noget familien havde gjort på i forhold til, nogle ønsker de havde omkring begravelsen. 

Altså, var der nogle ting som de ligesom havde være inde over som du lagde mærke til 

også? 

John: Nej. Det var der garanteret, altså, det, det er jeg ikke i tvivl om, men jeg tror også at 

der var, Jeg er ikke, jeg er ikke sikker på om der. Jeg tror, ja, det må de jo, det må de jo 

have haft. Der var nogle ting. 

Jo jo jo jo! Nu når jeg, nu når jeg sidder her og væver i det, så kommer jeg da i tanke om en 

ting, som var at ud over de der dyre whiskeyer, så begyndte han også at samler på hatte. 

Altså sådan nogle meget dyre hatte, inde fra, hvad hedder han, A.C. Perfel? Næh det er jo 

en te-forretning, den der i ved, Seifert. Inde på strøget, det er ham inde ved Illum der, som 

har de meget dyre hatte, på Købmagergade. 

Han begyndte at samle på sådan nogle hatte, og han vidste alt om dem: hvad hed den ene 

type hat og hvad hed den anden type hat, og hvor stor pulm måtte den have og så videre. 

Så han nørdede, de der hatte. 

Og der var det sådan at kiste-bærerne der, der var hans søstre og hans kusiner, de havde 

alle sammen en af hans hatte på. Til hele, til hele begravelsen, der havde de alle sammen 

en af hans hatte på. 

Og det var, det er jo ikke en traditionel del af det danske begravelses ritual i hvert fald. 

Men det syntes jeg var en fin nok måde, ligesom at gøre det til sit eget på. 

Jakob: Ja, jamen, det er jo også en god måde, for ligesom at huske på en, på en god måde. 

John: Ja, det var lige i ånden. 

Jakob: Det må man sige. Og lige her til sidst. Er der så noget du ville have ønsket havde 

være anderledes. Jeg ved ikke om vi har været inde over det, eller om du har sagt det, men 

det er bare lige her til sidst. 

John: jo, men du ved, jeg vil ikke være for god til ikke at indrømme at jeg, jeg kunne godt 

have tænkt mig, at bære i kisten, men omvendt så kan jeg også godt forstå at, du ved. Det 

er der andre til at gøre, det er jo, det er der mere… Det er der blodsbeslægtede folk til at 

gøre, det kan jeg jo sagtens følge. Det har været den ene ting, hvis jeg skulle have valgt et 

eller andet, men så ville jeg jo have stået der og kigget på familien og have haft dårlig 

samvittighed over at jeg skulle bære et håndtag så. 

Man kan sige, det er nok en ting man aldrig ville kunne vinde, så havde vi bare siddet sådan 

her og sagt ”ja, jeg synes jo egentligt at familien skulle have båret den, i stedet for mig”, så 

altså, jeg tror ikke at det. Det ville komme ud til den ene eller den anden uanset hvad. Det 



kunne jeg da godt have tænkt mig, men altså, som jeg siger, jeg kan godt forstå hvorfor man 

valgte at gøre det sådan der, og jeg synes også det var fint, altså det er jo ikke sådan at jeg 

stod og tænkte, ”neeej, puha, nu har de ikke tilgodeset mig, nu er jeg sur”. Men det kunne 

jeg personligt godt have tænkt mig, hvis jeg havde haft helt frie tøjler, eller bare lige kunne 

montere et ekstra håndtag, så havde jeg gjort det, ik’. 

Jakob: jo, jo, det er klart, jo. Ja, vi har faktisk ikke flere spørgsmål. 

John: Nej? Jamen det er i orden. 

Jakob: Nej, men, det var fandme, det var noget der gav noget. 

  

 


