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1   Indledning
”[..] siger jeg det højt og tydeligt og alle ved jamen jeg har en død far og jeg kan da også mærke
hvor meget nemmere det er (.) altså det med at aftabuisere døden og gøre det nemmere at snakke
om og nemmere at forholde sig til og det ikke skal være sådan et (.) øh: socialt hul eller (.) eller en
en samtalestopper (.) nu sige jeg har en død forældre at samtalen godt kan gå videre (.)” (F2,
fokusgruppe)
”[…]at man sådan:: (.) jeg har været (.) før i starten og også nu er jeg virkelig sådan en (.) jeg kan
ikke lide at folk skal se mig sårbar (.) mange folk ved at jeg virkelig følelsesladet og at (.) hvordan
jeg har det men jeg er ikke én der bare begynder at græde eller der skal virkelig meget til selvom
jeg kan mærke at jeg har lyst til det (.) så har jeg tror jeg har vænnet mig selv til (.) ikke at græde
fordi (.) at jeg ikke (.) magter hvordan folk reagerer (.) på det øhm:” (I1, interview 1)
Døden er et eksistensgrundlag, og i realiteten det eneste man som menneske kan være sikker på vil
ske. Vi ved ikke hvornår det sker, eller hvad der sker når man dør, men vi ved at når en af vores
kære dør, da rammes vi af sorg - i en eller anden grad. For hvad er sorg egentlig, og hvordan taler
vi om sorg og med mennesker i sorg?
Da jeg gik i de små klasser af folkeskolen, døde Annas mor i en højresvingsulykke, mens Anna var
tilstede. Jeg kan ikke huske præcist hvilken klasse vi gik i, men det har højst været tredje klasse. Vi
skulle skrive et brev til Anna og vores klasselærer sagde, at vi skulle skrive at vi savnede hende og
glædede os til hun kom tilbage. Jeg kan huske at jeg skrev at jeg var ked af at hendes mor var død,
men det sagde vores klasselærer at jeg ikke måtte. I stedet skulle jeg skrive det samme som de
andre: at jeg savnede hende og glædede mig til hun kom tilbage.
Da Anna kom tilbage var der ikke nogen der sagde noget; Anna blev mødt med stilhed og
som om alt var normalt. Anna talte heller ikke selv om det, men råbte på sin mor når hun faldt og
slog sig, og så skulle vi løbe hen og hente en voksen. Selvom jeg var en af Annas bedste veninder,
gjorde jeg som Anna vidste mig jeg skulle gøre og som de voksne sagde – så jeg spurgte aldrig
Anna til hendes mor eller til hendes sorg. Anna blev med årene en pige der havde raseriudbrud,
hvortil der fandtes en stille konsensus om at det var okay, fordi hendes mor var død, og en stille
konsensus om, at det taler vi ikke om.
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Senere i de større klasser i folkeskolen døde Anne-Sophies far af et pludseligt hjertestop. Vi gjorde
som vi plejede og var stille, og jeg kan kun forestille mig hvor alene Anne-Sophie har følt sig.
Anne-Sophie blev en meget stille pige, og holdt sig meget for sig selv.
Da jeg gik i 2. G. døde Lauras far. Han havde begået selvmord, og rygtet gik at fordi han var læge,
vidste han hvilke piller han skulle tage hvornår for at være sikker på at dø. Da Laura kom tilbage i
skole, lod vi alle som ingenting; ingen sagde noget, heller ikke Laura.
I min studietid på universitetet var jeg på et tidspunkt i studiegruppe med en pige. Jeg undrende mig
ofte over, at hun virkede forvirret og ikke rigtig var til stede. Et andet medlem af studiegruppen
fortalte mig senere at pigen havde betroet hende at hendes far var blevet brutalt myrdet, men hun
vidste egentlig ikke om hun måtte sige det til mig, så jeg sagde aldrig noget.
På et andet hold var jeg i studiegruppen med en anden pige som en dag skrev i vores gruppe på
Facebook at hendes far var død efter længere tids kræftsygdom. Hun ville tage de næste par dage
fri, og vendte derefter tilbage. Vi skrev alle vores kondolencer i gruppen og skrev at hun måtte sige
til hvis vi kunne gøre noget for hende. Da hun kom tilbage udtrykte vi alle vores sympati, og så
snakkede vi ikke så meget mere om det.
I 2015 døde 52.225 danskere. Heraf udgjorde 8.528 mennesker alderen 0-64 år, og de resterende
alderen 65-85+. 1 Til de fleste af disse mennesker vil der være efterladte som rammes af sorg over
deres død.
Børn, Unge og Sorg anslår at der i Danmark er 16 børn der hver dag mister deres forælder til døden.
Disse tal gør ikke min fortælling som veninde og studiekammerat til så mange som mister en
forælder til noget usædvanligt, men snarere til en fortælling om hvordan der ikke tales om sorg
selvom den rammer mange, og at vi faktisk ikke rigtig ved hvad sorg er; måske ikke engang når det
rammer os selv.
På trods af døden som et eksistensgrundlag, findes der ikke særlig meget forskning og viden om
sorg. Som jeg senere vil præsentere leder meget af den eksisterende forskning for sorg tilbage til
Sigmund Freud, og der er ikke tilføjet mange nye forståelser efter dette. Yderligere tager den

1

Kilde: Sundhedsdatastyrelsens, dødårsagsregisterets årsrapporter 2015. Jeg fremhæver
aldersgruppen 0-64 år, fordi jeg ønsker at undersøgen efter tidlig eller pludselig død. Dette uddybes
under afsnittet om dataindsamling.
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eksisterende forskning om sorg afsæt i et psykologien, sociologien eller filosofien, og mig bekendt2
findes der ikke forskning i sorg fra et sprogligt eller kommunikativt perspektiv.

Med dette speciale ønsker jeg at bidrage til en dybere forståelse af, hvordan sorg opleves af den
som har mistet. Jeg at opnå denne forståelse ved at undersøge, hvordan mennesket i sorg3 italesætter
sin sorg. Problemformulering for specialet lyder derfor:
- Hvordan italesættes sorg af den som har mistet?
- Findes der ligheder og/eller forskelle i, hvordan sorg italesættes af dem som har mistet?

1.1   Præsentation af data
Empirien for dette speciale udgøres af data indhentet fra observationer ved Børn, Unge og Sorgs
caféaftner, enkeltpersonersinterview samt ét fokusgruppeinterview. Observationer og interviews er
foretaget sideløbende med hinanden og dataindsamlingen er afsluttet med ét fokusgruppeinterivew.
Jeg har fundet mine informanter ved caféaftenerne og ved et facebookopslag i Børn, Unge og Sorgs
lukkende facebookgruppe for frivillige. Mine informanter består således af deltagende ved Børn,
Unge og Sorgs caféaftener og frivillige i Børn, Unge og Sorg. Jeg vil uddybe mine metoder til
indsamling af data i afsnittet ”databehandling og bearbejdelse”.

1.2   Min position i specialet
For specialet gennemsigtighed vil jeg kort præsentere min position i specialet. For nogle år siden
døde min kæreste gennem næsten 7 år i en ulykke. Jeg ved ikke hvordan sorg efter at have mistet en
forælder til døden føles, men jeg ved godt hvordan det er at være i sorg efter en af dem man elsker

2

Jeg har søgt efter forskning om sorg fra et sprogligt eller kommunikativt udgangspunkt, men det
har ikke været mig muligt at finde noget.
3
Igennem specialet har jeg valgt formuleringen mennesker i sorg, fordi jeg i nogle af mine
informanter udtrykker at der er forskel på at være i sorg og være sørgende. Sørgende anses som
noget hvor man ”dyrker” sorgen og aktivt handler på det, og sorg kan være det man bærer med sig
resten af livet. Jeg ser sorg som en handling, men vælger formuleringen mennesker i sorg, fordi jeg
ønsker at undersøge de forskellige aspekter til det og ikke kun når man ”dyrker den”.
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højest dør. Jeg kender inderligt til følelserne, til chokket og alt hvad det medfører. Når jeg har
beskæftiget mig med dette emne er det ikke kun af faglig interesse, men naturligvis også af
personlig interesse; dette tror jeg sådan set ikke adskiller sig fra andre specialestuderende. Jeg bliver
dog nødt til at fortælle om min position, fordi jeg har haft et kendskab til emnet som de fleste andre
heldigvis ikke har, hvilket måske har givet mig en ’fordel’ f.eks. i interviewsituationerne – dette kan
jeg hverken bevise eller afvise, men for gennemsigtighed i mine undersøgelser, ønsker jeg at
præsentere dette faktum. Mine informanter har ikke kendt til mit tab og har mødt mig som en
specialestuderende som undersøger sorg. Data er således ikke blevet påvirket af dette. Men som
med alle andre undersøgelser findes der interaktioner mennesker imellem. En undersøgelse vil
aldrig være objektiv i den forstand at der i min bearbejdelse sker en tolkning, i mine samtaler med
informanterne sker der en tolkning og i mine observationer sker der er en tolkning. Dette er en
velkendt fejlkilde – hvis man kan tillade sig at kalde det det – som findes ved alle undersøgelser.

2   Videnskabsteoretisk afsæt
When people talk to each other, the world gets constructed. (Burr:2015, 11)
For dette speciale vil der anlægges et videnskabsteoretisk afsæt i socialkonstruktionismen, et afsæt
som defineres af socialkontruktionismens pointe om ”Et paradime afløses af et nyt, når den
normalvidenskab, der praktiseres, ikke længere kan producere tilfredsstillende svar på stillede
spørgsmål, eller gør det muligt overhovedet at stille de spørgsmål, som har vist sig relevant at rejse.
[…] Formålet for socialkonstrukionismen er at tilvejebringe en kritik af bestemte begrebsopfattelser
og den epistemologi, der har etableret dem.” (Perregaard:2016, 59-60)
Socialkontruktionismen for dette speciale vil hovedsageligt fremføres af Vivien Burrs indføring og
diskussion af socialkontruktionismen som videnskabsteori og dens anvendelsesmetoder. Særligt vil
Burrs beskrivelser af socialkontruktionismen med afsæt i sprog og kultur være definerende for
specialets empiriske analyse.

2.1   Socialkontruktionismens ’sandhed’
Burr beskriver, hvordan metoden til at forstå noget ofte styres af spørgsmål, hvor der implicit
ønskes at danne forståelse for et fænomen, som kan appliceres alle mennesker.
Socialkonstruktionister argumenterer hertil, at de kategorier og koncepter vi anvender til at forstå
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verden på, er en refleksion af vores historie og kulturer (Burr:2015, 4). Hvordan vi skaber viden
sker i interaktion med andre.
Igennem de praksisser vi udfører, deler vi vores fælles forståelser og konstruerer, hvad vi ser
som sandheden; sandheden påvirkes af historie og kultur, og kan derfor ses som den nuværende
sandhed (Burr:2015, 5). Derved udfoldes den indledende pointe om, at der ikke findes en
endegyldig sandhed, men at denne er i udvikling via mennesker som indgår i en social proces. Disse
sandheder fortæller hvordan vi ser verden. Et bord kan af én f.eks. beskrives som værende af godt
træ, en anden vil måske beskrive bordet som værende moderne design, og sådan fortæller vi altså,
hvordan vi ser verden og hvem vi ser os selv som i verden (Burr:2015, 9).
Derfor findes der evige muligheder af socialt konstruerede sandheder, hvortil der for hver
sandhed findes bestemte handlemønstre. Burr pointerer derved at vores konstruktioner af måder at
se verden på, samtidig består af ”power relations”, idet konstruktionerne sætter forskellige rammer
for folks handlemuligheder (Burr:2015, 5).
Sproglige konstruktioner sætter altså både begrænsninger og åbner muligheder for mennesker. Det
afgørende for denne pointe er at forstå, at socialkonstruktionismen ikke beskæftiger sig med viden
som sand, men for de konsekvenser der findes når noget fremhæves og opretholdes som sandt i
konstruktionsprocesser. Dermed findes der til denne pointe at socialkonstruktionismen giver
mulighed for at finde frem til de skadelige sandheder, og dermed giver mulighed for at bevæge sig
hen mod hensigtsmæssige sandheder.

2.2   Subjektet i socialkonstruktionisme
Socialkonstruktionismen fremsætter yderligere at vores måde at forstå verden på ikke stammer fra
en objektiv virkelighed, men stammer fra andre mennesker, både i nutiden og i fortiden. Således
erhverves konstruerede sandheder af hvert enkelte hver dag, igennem den måde hver enkelt
anvender sproget på. Derved er den måde hver enkelt tænker på, og de kategorier og koncepter der
er meningsdannende for hver enkelt stillet til rådighed af det sprog, der anvendes. Burr fremlægger
her, at sprog derved bliver en forudsætning for tanke (Burr:2015, 10).
Socialkonstruktionismens metode til at finde frem til sandhederne er, at begrebsliggøre det abstrakte
så der findes årsagsforbindelser mellem selvet, handlingen, erindringen og narrativen som f.eks.
”jeg er mig selv, og jeg kan føle og tænke, og der er en forbindelse imellem mig og de handlinger,
jeg udfører, imellem det, andre gør, og det, jeg gør, og imellem det, jeg erindrer, og det, det jeg
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fortæller” (Perregaard:2016, 63). Med denne anskuelse åbnes der op for at forstå at der findes en
række årsager som har betydning for hindanden, at noget forårsager noget andet. Det særlige fokus
for socialkonstruktionismens analyse findes derfor i at klarligge disse årsager, som virker som
selvfølger, for derfra at opløse dem så de kan anskues fra andre perspektiver (Perregaard:2016, 63).

2.3   Kritik og position i forhold til socialkonstruktionismen
Socialkonstruktionismen arbejder ud fra en position om at selvet forstår sig selv igennem diskurser,
og at disse diskurser åbner og lukker for muligheder. Det er de sproglige konstruktioner som er med
til at etablere virkeligheden for mennesket. Tilstande er derfor ikke noget man gennemlever, men
sociale konstruktioner. Perregaard eksemplificerer med følelser som f.eks. glæde og vrede. I den
socialkonstruktionistiske tilgang findes der ikke personlige erfaringer om f.eks. glæde. I
interaktionen mellem mennesker bekræftes eller afkræftes det meningsfulde og rimelige i
fremvisning af f.eks. glæde i den specifikke situation.
Min kritik og anvendelse af socialkonstruktionismen lægger sig op ad Perregaards kritik
(2016, 65). Jeg tilslutter mig, at der findes et problem i totalt at forkaste ideen om at en subjektiv
bevidsthed som erkendelsesproces; hvor der ikke findes relation mennesker imellem, men kun
diskursive bevægelser og hvor følelser og handlinger bestemmes af diskurserne (Perregaard:2016,
61-62). Til gengæld finder jeg socialkonstruktionismen yderst anvendelig i dens fokus på at
forkaste stigmatiserende praksisformer, som er determineret af de diskurser som der kulturelt og
socialt er sat os tilgængelige.
Jeg tilslutter mig derfor premissen om, at personer i fællesskab og individuelt kan være
skabende, og arbejder ud fra ideen om at der findes muligheder og begrænsninger som stilles til
rådighed for os via vores diskursive praksisser, og at disse er determinerende for hvordan vi forstår
os selv og andre. Samtidig tilslutter jeg mig den kritiske tænkning, om at personer sprogligt
forhandler identiteter som kommer til syne i den situation som gør dem hensigtsmæssige.
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Jeg vedkender mig, at det kan synes abstrakt at arbejde ud fra at mennesker ikke indeholder noget
der gør dem til den person de er, men at identiteter er diskursivt og situationelt betinget, men denne
præmis bærer på en vigtig og interessant pointe; nemlig at mennesker bliver til i kraft af
situationelle interaktionelle krav og omstændigheder, som kan genforhandles (Perragaard:2016,
154). Det særligt anvendelige for denne pointe er, at psykologiske processer bliver noget vi gør
frem for noget vi gennemlever (Perregaard:2016, 153). Dermed bliver det enkelte individ ansvarlig
og aktiv i de muligheder, der sættes til rådighed frem for passivt at blive overvældet af
virkeligheden. Jeg vælger derfor at gå ud fra denne præmis, fordi der for min undersøgelse findes
en interessant mulighed i, at sorg er noget som defineres af de diskurser, som er sat tilgængelige for
subjektet, samt at sorg desuden kan være noget som udøves frem for gennemleves.

3   Grounded theory
Barney Glaser og Anselm Strauss udgiver i 1967 bogen The discovery of Grounded Theory. Glaser
og Strauss ønskede med sin udgivelse, at bringe debat til den herskende forskningsmetode inden for
sociologien. Glaser og Strauss kritiserende, at herskende metoder ikke gav mulighed for selv at
teoretisere, men blot konkludere antagelser ud fra etablerede teorier. I stedet pointerede Glaser og
Strauss, at teorier skulle udgøres af empiriske studier, som dermed resulterede i empirisk baseret
teorier. Derfor skal forskeren ikke kun skabe ny forståelse, men ved at skabe nye teorier også
forklare det der udforskes.
Med denne debat, tilvejebringer Glaser og Strauss muligheden for at afdække relevante betingelser
for de sociale processer man undersøger, og desuden mulighed for at undersøge, hvordan disse
betingelser medfører konsekvenser (Corbin & Strauss:1990).
Gunilla Guvå og Ingrid Hylander bibringer i deres bearbejdelse af grounded theory og engne studier
en indføring til grounded theory som forskningsmetode. Guvå og Hylander beskriver bl.a. grounded
theory sådan: ”At anvende grounded theory som forskningsstrategi er som at begive sig ud på en
videnskabelig opdagelsesrejse i et udforsket problemområde, hvor nedtrampede stier og
rutebeskrivelser mangler” (Guvå & Hylander:2003, 7).
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Jeg vil anvende Guvå og Hylanders indføring af grounded theory til dette speciale, og dermed
forsøge at forklare hvad jeg undersøger ved at skabe nye teorier.
Jeg vil blive i Guvå og Hylanders metaforlandskab. Min undersøgelse har været en
opdagelsesrejse i et problemområde som ikke er udforsket særlig meget, og hvor den forskning der
findes tager afsæt i et psykologisk og/eller sociologisk perspektiv; hvorfor stierne for det sproglige
perspektiv næsten har været usynlige, og med den etablerede forskning ført til veje, som ikke altid
givet mening for mig som rejsende. Grounded theory er valgt til dette speciale netop af denne
grund, fordi sorg er et stort uudforsket land som vi alle skal bo i på den ene eller anden måde; et
land hvor det er nødvendigt at kende til stierne for at kunne guide dem der er på vej. Jeg har derfor
ønsket at udforske landet, vide mere om befolkningen og med den sproglige pen bidrage til at tegne
de første streger i rutebeskrivelsen.
Grounded theory præsenterer en ny måde at gå til forskningen på. Hvor forskning fortrinsvist enten
deles op i enten en deduktiv eller induktiv tilgang, og hvor processen for dataindsamling og
behandling groft delt ind kan tilgås ved at ” (a) Data sorteres, beskrives og analyseres. Resultatet
bliver en indholdsrig betydningsbeskrivelse af forskningsfeltet. (b) Data sorteres, beskrives og
analyseres, men i løbet af processen opdager forskeren, at eksisterende teorier er anvendelige.
Resultatet bliver en tolkning eller en forklaring af de fund, man har gjort. (c) Data kodes,
analyseres og abstraheres. Resultatet bliver en ny teori, der forklarer grundlæggende
hændelsesforløb i det udforskede område (Guvå & Hylander:2003, 17). Grounded theory findes i
tilgang c.
Grounded theory som metodisk fremgang er kompleks idet dataindsamling, bearbejdning og
analyse sker samtidig og i relation til hinanden. Arbejdsprocessen bliver derved en cirkulær proces,
hvor alle aspekter bidrager til nye fund og til at afvise fund som ikke længere giver mening med den
nye viden. Med denne fremgangsmåde - og en af de store fordele (i min optik) ved grounded theory
- bliver det derved muligt at efterprøve fund som kan udgøre mønstre for undersøgelsesfeltet (Guvå
& Hylander:2003, 17).
Yderligere findes en central pointe i grounded theory om at data ikke er individrelateret, men i
relation til handlinger og/eller sociale processer (Guvå & Hylander: 2003, 38).
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For grounded theory findes formålet altså at være at begrebsliggøre generelle hændelsesforløb, ikke
at beskrive enkelte menneskers oplevelser. Jeg vil anvende samme metode at tilgå data. Jeg ønsker
ikke at beskrive den enkelte sorg, men at anvende data til at finde frem til generelle fænomener. Jeg
vil udfolde grounded theory som metode, idet jeg anvender den i de forskellige faser.

4   Hvad ved man egentlig om sorg?
Der vil kort gives en indføring i teorier om sorg, for derved at sætte specialets position i forhold til
allerede kendte teorier.
Hvad ved man egentlig om sorg? Googler man sorg, vil søgeresultatet vise det dominerede billede
af den brede forståelse og diskurs om sorg, nemlig ”hvordan kommer du igennem sorg?” ”5 stadier
af sorg” ”sådan hjælper du én i sorg” eller ”sorg er prisen for at elske”4. Jeg vil nu give en indføring
til de mest centrale forståelser af sorg som der arbejdes ud fra i dag.

4.1   Sorg og kompliceret sorg
Psykolog Jesper Roesgaard Mogensen og sociolog og direktør for Børn, Unge og Sorg Preben
Engelbrekt (2015) beskriver, hvordan sorg i forbindelse med et dødsfald er centraliseret om noget
”uigenkaldeligt tabt og mistet, og at det hverken kan genskabes eller reetableres” (Mogensen &
Egelbrekt:2015, 16).
I dag sondrer man dog mellem sorg og kompliceret sorg. Det afgørende for om der er tale om
normal eller kompliceret sorg, er tid. Kompliceret sorg relaterer til når intensiteten af
sorgsymptomer er særlig høj og med en varighed over 6 måneder efter tabet (Mogensen &
Egelbrekt:2015, 16). Sondringen mellem normal sorg og kompliceret sorg sker altså i tiden. Hvor
normal sorg godt kan opleves med høj intensitet i sorg symptomerne, findes det at mennesker i
normal sorg, er i stand til at komme tilbage til en forholdsvis normal hverdag, hvor almindelige
gøremål kan udføres til rimelig grad. Det betyder ikke at sorgen ikke er tilstede, men at sorgen ikke
er invaliderende for hverdagen, som den er for mennesker, som oplever kompliceret sorg.

4

Googlesøgning over ”sorg”:
https://www.google.dk/search?q=sorg&oq=sorg+&aqs=chrome..69i57j0l3j69i60l2.1887j0j7&sourc
eid=chrome&ie=UTF-8
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4.2   Sorg i historien
For forståelsen af sorg findes der i dag populært to teorier: Bowlbys sorgfaseteori (1980) som
udfolder Freuds fundamentale arbejde med sorg som en løsrivelses proces (1913) samt Strobe og
Scuts præsentation af sorg som en dynamisk proces – to procesmodellen (1999). Disse to teorier er
valgt præsenteret, idet de angiver en historisk udvikling i forståelsen af sorg, men særligt fordi de
desuden er de dominerende professionelle forståelser.
Bowlby opdeler sorg i fire faser som er empirisk repræsentative for mønstre i sorg:
1: chock og emotionsløshed, 2: længsel og søgen, 3: disorganisation, 4: reorganisering. Det
afgørende for denne teori findes i, at man vil gå fra en fase til en anden og derved foreligger det
også, at man på ved sidste fases afslutning er færdig med at være i sorg. Denne teori, trods den
fortsat er dominerende, findes i dag problematisk netop fordi den både rangerer hvad og hvornår
man skal føle bestemte ting og idet at sorgen vil finde en afslutning.
Stroebe og Schut arbejder ud fra to processer som mennesker i sorg veksler imellem: den
tabsorienterede og den reetablerende proces. Stroebe og Schut pointerer hermed, at den sørgende
må have tid hvor sorgen ikke fylder, fordi det er så voldsomt. Med denne anskuelse på sorg,
pointeres det, at sorg er noget man går ud og ind ad, og ikke nødvendigvis afsluttes.

4.3   Den forbudte død og den spektakulære sorg
Under titlen ”Sorg – en fraværsfølelse under forandring” giver Michael Hviid Jacobsen og Ester
Holte Kofod en historisk- og sociokulturel indføring til sorg. Jacobsen og Kofoed beskriver hvordan
sorgen, trods dens individualitet, er en universel følelse som desuden beskriver og beskrives af
”kulturelle og samfundsmæssige forankringer og implikation, og som udføres og udfoldes i
fælleskab – f.eks. i den nærmeste familie, inden for nationen eller på mere globalt plan” (Jacobsen
& Bo: 2015, 247).
Der er ikke noget nyt i, at mennesker sørger over deres døde, men der er noget foranderligt
i, hvordan mennesker gør det – hvilke kulturer der er forbundet med det at sørge, og at være i sorg.
Med henvisning til Geary (1994) fremhæver Jacobsen og Kofoed hvordan der i krigsperioder og
ved sygdomsepidemier findes en vis fortrolighed med døden idet den er nærværende i samfundet.
Samtidig pointeres det, hvordan religiøse ritualer og overbevisninger etablerede et lokalt fælleskab
før, under og efter døden (Jacobsen & Bo:2015, 249-250). Selvom disse beskrivelser dateres tilbage
til den første historieskrivning om døden, findes disse beskrivelser i samtiden f.eks. i Sydeuropa og
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Mellemøsten, hvor religion i højere grad er dominerende for menneskers tanke- og
handlingsmønstre, og hvor kulturer om sorg i højere grad præges af religion.
Jacobsen og Kofoed fremhæver, hvordan der er sket en bevægelse fra at have et fælleskab om død
og sorg, til et samfund i det 20. århundrede som karakteriseres af den forbudte død, hvor tabuer og
fortrængning af døden gradvist bliver dominerende, til en samtid hvor tabuer gradvist erstattes af
nysgerrighed og åbenhed, og hvor sorg får en mere offentlig rolle. Denne fase kaldes den
spektakulære sorg. Jacobsen og Kofoed beskriver hvordan den engelsk forsker Benjamin Noys
(2005) hævder, at tabuet om døden nu definitivt er under opløsning (Jacobsen & Bo:2015, 252254). I forhold til specialets empiri findes særligt Benjamin Noys betragtning interessant; om tabuer
forbundet med døden er under opløsning ønsker jeg i min analyse at undersøge.

4.4   Undersøgelsens sorgbegreb
Jeg beskæftiger mig i denne undersøgelse udelukkende med sorg efter et dødsfald af en nær relation
som almen forståelse, og sorg efter dødfaldet af en forælder i særdeleshed. Yderligere skelner jeg
ikke mellem sorg og kompliceret sorg. Jeg anerkender, at man i dag er begyndt at arbejde med
denne sondring, men begrebet kompliceret sorg er fortsat så uklart, at jeg ikke har værktøjerne til at
skelne mellem sorg og kompliceret sorg. Derfor arbejder jeg ud fra begrebet sorg som det der følger
døden af en tæt relation.

5   Narrativer
”Word making is the principal function of mind” (Bruner:2004, 691)
Erik Møller (1993) beskriver, at mennesket altid har fortalt historier, og formodentligt vil gøre det
til evig tid; det at fortælle historier er definerende for mennesket. Hvordan vi gør det, er med til at
fortælle, hvordan vi oplever vores omverden. Fortællinger bliver derved måden hvorpå vi kan
”strukturere en kaotisk verden”, hvorfor fortællingen bliver en ”tankeform”. Med Møllers ord er
fortællingen virkelighedskonstituerende (Møller:1993, 9). Mennesker forstår altså hvem de er og
verden ud fra fortællinger.
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I det kommende vil jeg give en introduktion til narrativer. Jeg vil ligesom Møller ikke beskæftige
mig med fortællinger som et udtryk for livet selv5, men derimod anvende Møllers anskuelse om
fortællinger som et sted, hvor hvert enkelt bringer orden i kaos og skaber en overskuelig virkelighed
via interaktion med omverden (1993, 11).

5.1   Tid og rum
Et narrativ refererer til én eller flere handlinger som berører et forløb i tid, hvor noget eller nogen
handler (Perregaard:2016, 10). Tidens betydning findes i, at den ses som noget man forvalter, hvor
handlinger eller hændelser derfor trækkes i forgrunden eller i baggrunden. Hvordan vi forvalter tid
udtrykker derfor også, hvad vi gerne vil sige om os selv, hvordan vi forstår verden, andre
mennesker og os selv i verden; således bliver dette et udtryk for ”livet som det erfares og fortælles”.
(Perregaard:2016, 12-13).

5.2   Handlinger
Perregaard pointerer, at én handling ikke er nok til at skabe narrativer – der skal være et plot. Plottet
ses som værende den ”særlige dynamik i det fortalte, hvormed én handling kommer til at stå i
forhold til andre handlinger” Jeg vil anvende Perregaards tre demissioner (Perregaard:2016, 13-14)
for at anskueliggøre, hvordan fortællinger om sorg også handler om de konsekvenser der følger
handlingerne i fortællingerne, og hvordan fortællinger om sorg og omverdens reaktioner på sorg
bliver en afgørende faktor for, hvordan selvet oplever sig selv i sorgen.
Således vil jeg beskæftige mig med:
•   Forholdet mellem passivt at gennemløbe og aktivt udøve: her bliver det muligt at forstå
selvet iblandt andre, og selvet som én noget sker for med dertilhørende handlinger og at
selvets handlinger får konsekvenser for andre.
•   Handlinger og deres uoverskuelige konsekvenser: Selvets ”følelsesmæssige relationer bliver
til i en interaktionens dynamik” hvortil andre handler eller ikke handler. Hertil hører
desuden hvordan selvet opfatter handlinger som rigtige eller forkerte, og om der burde være

5

Møller referer her til Barthes’ syn på narrativer som at ”alt er eller kan anskues som narrativer”
(Møller:1993, 11)
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handlet anderledes. Dette bliver yderligere en måde at forstå afgrænsninger af handlinger –
hvad kunne være gjort, hvad burde være gjort mv.
•   Organisering af handlinger i fortællinger: Selvets handlinger organiseres i fortællinger med
et bestemt forhold mellem rækkefølge af handlinger, fordeling af ansvar for de handlinger
der blev udført og vurdering af handlingernes konsekvenser.

5.3   Narrativens strukturelementer
Jeg har valgt at introducere Willam Labovs og Joshua Waletzkys (1967) anskuelser vedrørende
narrativer, idet arbejdet danner grundlag for mange andres senere bearbejdelse af narrativer.
Labov & Waletzkys arbejde søger at finde frem til strukturer i mundtlige fortællinger ved at
opstille en række strukturelementer som skal være til stede, og som kan anvendes til at forstå
strukturen i narrativer. Dette fremstår som et vigtigt værktøj, idet det er nødvendigt at skille
fortællingen ad, og se hvad der gør sig glædende før man kan gå dybere i analysen.
Strukturelementerne består af: Abstract: er en slags resumé af narrativen. Abstractet er kort
og introducerer narrativens hovedemne. Orientation: etablerer fortælleren i ”hvem, hvad, hvor,
hvornår” og er nødvendig for at tilhørerne forstår begivenheden der fortælles om. Complicating
action: Her fortælles begivenheden i den rækkefølge den skete. Evaluation: dette strukturelement er
mere komplekst, men forenklet vil fortælleren vurdere sit udsagn. Fortælleren kan både træde ud af
fortællerrollen og vurdere sit udsagn ved at kommentere udsagnet, eller fortælleren kan blive i
fortællerrolllen og vurdere udsagnet ud fra ” her og da”, altså hvor fortælleren bliver i
fortællerrollen, og samtidig selv er tilstede i fortællingen. Result or resultion: strukturelementet
finder sin plads efter ”complicating action” og er således et resultat af en begivenhed, hvor krisen
finder en løsning. Coda: fungerer som en afslutning på narrativen.
Møller arbejder ud fra Labovs analyseprincipper, men modificerer begreberne så abstrac bliver til
indleder, orientation bliver til orientering, complicating action bliver til handlingsfrekvens,
evaluation bliver til evaluering, coda bliver til afslutter og result or resultion udgår. Møller definerer
ikke result og resultion, idet han finder at Labov er upræcis i sin begrebsliggørelse af
strukturelementet, og et en sætning derfor både kan kategoriseres som result or resultion og som
coda.
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Labov arbejder ud fra en virkelighed om, at sprog og virkelighed afspejler hinanden uproblematisk
(Møller:2003, 154). Denne tilgang kan jeg med specialets videnskabsteoretiske ramme ikke arbejde
ud fra, men jeg finder det alligevel vigtigt at introducere Labov og Waletzkys arbejde, fordi de
giver værktøjer til at forstå strukturer i narrativer, som kan hjælpe mig videre mod en mere
dybdegående analyse.

5.4   Sammenspil med samtalepartner
Elinor Ochs og Lisa Capps bibringer et større fokus på narrativers betydning for sociale
interaktioner og et udviklingsfokus for narrativer i samtale. Derved organiserer fortællere sig selv i
et sammenspil med deres samtalepartner, fordi narrativer ændres idet de fortælles, og fortælles på
ny i samme samtale.
Ochs og Capps (Ochs & Capps:2001, 24) karakteriserer narrativer til at indeholde disse elementer:
Tellership: samtalepartnernes måde og til hvilken grad narrativer genfortælles.
Tellability: betydningen af fortalte begivenheder for samtalepartnerne, og hvordan begivenhederne
retorisk skabes i narrativer. Embeddedness: hvordan narrativer er forskelligt forankret i social
aktivitet og de diskurser den er omgivet af. Linearity: tidsmæssig og årsagsmæssig orientering i
narrativer.
5. Moral stance: Narrativer repræsenterer personlige perspektiver til en begivenhed, hertil desuden
moralsk holdning, hvad er godt, hvad er dårligt og organisere sig selv og andre inden for den
moralske holdning. Med disse elementer til narrativer, bidrager Ochs og Capps til forståelsen af
narrativer som fortællinger hvori der også findes et problem som har konsekvenser for de
involverede i fortællingen.

5.5   Socialkonstruktionismens position til narrativer
For socialkonstruktionismen findes erkendelsen af virkeligheden igennem sociale processer. Inden
for socialkonstruktionisme adskilles holdninger fra personer så analysen tager udgangspunkt i
ytringer, deres organisering og hvilke diskursive positioner der dermed gøres mulige
(Perregaard:2016, 117).
Den socialkonstruktionistiske position i henhold til narrativer, findes udelukkende i et fokus på
sociale processer som sprogligt manifesterer sig til processerne. Hermed bliver interessen for den
socialkonstruktionistiske tilgang til det narrative, de sociale kategorier og sproglige konstruktioner
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som vi forstår os selv i kraft af (Perregaard:2016, 19). Narrativer kan derved anvendes til at
analysere hvilke årsagsforbindelser der findes, og hvilke muligheder og begrænsninger disse giver
os. Yderligere giver narrativ analyse mulighed for at forstå informanten positionerer sig i
kontekster, hvilke udfordringer det giver samt hvordan fortællingen viser hvordan jeg’et forstår sin
virkelighed.

5.6   Formål med narrativer for analysen
For min undersøgelse vil anvendelsen af narrativer, bestå i at finde frem til, hvordan informanterne
fortæller om sorg, og de begivenheder der følger deres sorg. Mit formål med at anvende narrativer
er altså ikke at forholde mig til informanternes individuelle livshistorie, men hvordan de
positionerer sig selv i deres fortælling, og dermed hvordan sorg kan anskues som en handling.

5.7   Praktisk anvendelse for analysen
Jeg vil anvende Møllers analyseprincip idet den med en socialkonstruktionistisk tilgang, giver
mulighed for at finde frem til, hvordan narrativers funktion er i relation til de funktioner de
tilskrives når de fortælles (Perregaard:2003, 27). Samtidig ønsker jeg at anvende Ochs og Capps
dimensioner til at forstå, hvordan fortællinger ikke er fastlagte narrativer, men dynamiske i deres
interaktion med selv’et og omverden, og hvordan denne dynamiske proces er med til at skabe
forståelse for fortælleren.

6   Dataindsamling og behandling
6.1   Samarbejde med Børn, Unge og Sorg
Hvordan finder man informanter som vil tale om sin sorg? Jeg vidste at det ville blive svært for mig
at finde informanter; for spørger man bare tilfældige folk på gaden om de har mistet en nær relation
og om de har lyst til at fortælle om deres sorg?
Yderligere ønskede jeg at undersøge sorg for dem der har mistet en meget nær relation, altså en
forælder, søskende, barn eller ægtefælde, og at tabet skulle være forårsaget af pludselig eller tidlig
død, altså ikke død der følger alderdom. Jeg ønskede at holde dette fokus, fordi jeg havde en
hypotese om, at det måtte være en anden sorg der rammer disse grupper, end hvis der er tale om
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døden der følger alderdom – sorgen der f.eks. følger tabet af en bedsteforælder som har levet et
langt liv. Endvidere ønskede jeg at undersøge, om der er forskel i sorgen alt efter hvem man mister
og hvordan man mister afdøde. Derfor var jeg nødt til at kunne tilgå nogle af de grupper.
Jeg fandt det naturligt at kontakte Børn, Unge og Sorg som beskæftiger sig med at støtte og hjælpe
børn og unge, som har mistet en forælder eller søskende, da jeg her ville kunne komme i kontakt
med unge der har mistet en nær relation, og hvor dødsårsagen er forskellig.
Ved et indledende møde aftalte vi, at samarbejdet hovedsageligt skulle gå ud på at jeg kunne få lov
til at deltage ved deres caféaftner, hvor jeg så kunne forsøge at rekruttere informanter. Mine mulige
informanter kom derfor til at være i en gruppe bestående af unge som enten har mistet en forælder
eller en søskende.
Helt lavpraktisk har jeg desværre ikke kunne rekruttere informanter som har mistet en søskende,
hvorfor mine informanter består af unge som har mistet en forælder.

6.2   Samtaler om det sværeste emne
Jeg vil tillade mig at kalde dette specieles emne et af de sværeste at tale om, af flere årsager, men
særligt når der er tale om at man befinder sig i en interviewsituation, fordi der i denne situation
traditionelt er tillagt bestemte roller, hvor intervieweren indtræder som forsker og informanten som
én der har oplysninger. Men hvordan undgår man som interviewer at blive rørt, forstumme for et
øjeblik, blive slået lidt ud af kurs, eller spørge om det som man næsten ikke kan få over sine læber,
når den man taler med, med vrede i stemmen fortæller at have set sin far så syg at faderens sonde
var fuld af blod, hvordan en anden fortæller at være vred på sin afdøde mor fordi moderen har
forladt informanten, og hvordan en tredje fortæller at have holdt sin mor i sine arme mens moderen
åndede ud. Hvordan forholder man sig dér?
Jeg har valgt at tilgå mine interviews uden at tage noter for at kunne være fuldstændig
tilstedeværende i samtalen og lade den blive ført på informantens præmisser. Det har bevirket at jeg
har fået meget ærlige svar som dem anført ovenfor, men også at jeg først og fremmest har måtte
deltage i interviewsituationen som menneske, et menneske med følelser som bliver rørt og bevæget
og derfor måske kommer til at stille det samme spørgsmål to gange, eller må tage en lidt længere
tænkepause, når mennesket over for mig f.eks. sidder med tårer i øjnene, eller man hører savnet,
vreden eller smerten i stemmen.
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Interviewsituationerne har derfor været en svær balance mellem at indtage rollen som interviewer
og professionel og dermed være i stand til at stille de nærgående spørgsmål, selvom man ved det
måske vil gøre ondt, og samtidig blive rørt som menneske.

6.3   Afgrænsning
Selvom grounded theory fordrer at man efterprøver fund i data i en længere proces, har det grundet
specialets afgrænsning på 6 måneder ikke været muligt at følge forskrifterne helt og holdent. Jeg
har dog afprøvet teorier og nye fund for hvert nye interview, men det har ikke været mig muligt at
foretage flere interviews. Jeg har dog trods den begrænsede tid formået at indsamle en stor portion
data fra både observationer ved 4 caféaftener, 8 interviews og 1 fokusgruppe. Selvom emnet slet,
slet ikke er mættet, var jeg nødsaget til at stoppe med at indsamle data, og fokusere på bearbejdelse
af data og udarbejdelsen af selve specialet. Skulle empirien være mættet, vil jeg skyde på man
skulle bruge år på at undersøge emnet, netop fordi der ikke findes særlig meget forudgående
arbejde. Mit arbejde kan derfor ses som et lille bidrag til et forhåbentligt større arbejde for andre.

6.4   Metode for feltinteraktioner
I interviewsituation vil der altid være noget på spil. Der findes en ulige magtbalance mellem
interviewpersonen og intervieweren, og interviewpersonen kan risikere at sige noget eller på en
måde vedkommende ikke havde planlagt med efterfølgende konsekvenser (Kvale & Brinkman:
2008). Dette vil altid være en risikofaktor, om man undersøger økologiske indkøbsvaner, kulturer i
jobsamtaler eller om man undersøger hvilket tøjmærke en gruppe af mennesker foretrækker frem
for et andet. Der vil altid være noget på spil, og dette skal intervieweren have øje for.
Som en underliggende faktor til specialets problemformulering har jeg derfor desuden ønsket at
undersøge, hvordan man i det hele taget taler om sorg, ikke kun hvordan mennesker i sorg selv
italersætter deres sorg, men også: hvad man må sige og hvad man ikke må sige, hvilke måder må
man sige tingene på og hvilke måder må man ikke. Jeg har ønsket at undersøge dette, for derved at
undersøge, hvordan mennesker i sorg ønsker at der tales om sorg, og dermed hvordan mennesker i
sorg positionerer sig selv i sociale processer.
I alle mine interaktioner værende på skrift, som observant ved caféaftnerne og som interviewer har
jeg altid haft tre fokuser for min tilgang og diskurs: udvise respekt, skabe tillid (Launsø &
Rieper:2005, 130) samt at være modig.
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Til at være modig findes flere personlige erfaringer, men særlig en begivenhed gjorde mig
opmærksom på betydningen af at være lidt modig. Første gang jeg blev klar over at det var af særlig
betydning at være modig, var ved min første caféaften. En af de frivillige kom til slut hen til mig og
sagde ”det er ligesom om at du tror, du ikke må være her”. Denne pointe blev central ikke blot for
min tilgang til specialet, men også for hvad der kunne være et problem som specialet skulle
undersøge; for som en anden frivillig senere udtrykket det ” man vil gerne have at folk viser
hensyn, men man vil ikke behandles anderledes”. Allerede ved mit første observationsstudie fandt
jeg ud af at der findes et centralt fokus for hvordan mennesker i sorg oplever deres omverden, og
hvordan omverden møder mennesker i sorg.
At være modig refererer derfor til, at jeg ikke skulle lade mig begrænse af en forestilling om
at man skal tilgå mennesker i sorg med forsigtighed og behandle mine informanter anderledes, men
tværtimod være modig nok til at stille de spørgsmål som andre måske ikke tør spørge om.

6.5   Undersøgelsesdesign
Processen for dataindsamlingen har været meget intens og krævende, men også meget berigende og
ideel i forhold til grounded theory som metode. Min deltagelse i caféaftenerne og facilitering af
interviews har nemlig været i vekselvirkning med hinanden. Jeg har således foretaget et
observationsstudie for at foretage et interview for at igen at deltage i en caféaften og rekruttere nye
informanter. Forud for indsamlingen af data, har jeg tilrettelagt mine undersøgelser således, at jeg
kunne opnå viden fra forskellige kilder og vinkler. Jeg har derfor desuden arbejdet ud fra Neumans
introduktion til triangulering, og særligt anvendt triangulation of measures (Neuman:2006, 149).
Herved har jeg tilrettelagt mine studier, så jeg hele tiden kunne prøve den viden jeg indsamlede, af i
nye kontekster.

6.6   Informanter
Information om informanterne vedrører deltagerne i enten interview eller i fokusgruppen. Det har
desværre ikke været muligt for mig at indhente information om deltagerne ved caféaftenerne andet
end den der er gjort fra de udsagn deltagerne ved aftenerne selv er kommet med.
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7   Feltmetode for interviews
Steinar Kvale og Svend Brinkmann indleder ’InterView’ med ordene ” Hvis du gerne vil vide,
hvordan folk forstår deres verden og deres liv, hvorfor så ikke tale med dem” (Kvale &
Brinkmann:2008, 15). Netop denne tilgang, har jeg anlagt til at forstå sorg, hvis man vil forstå sorg
og hvordan sorg opleves, hvorfor så ikke tale med mennesker i sorg.
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Jeg har foretaget semistrukturerede livsverdensinterview ”dette defineres som et interview, der har
til formål at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på at fortolke
betydningen af de beskrevne fænomener”.
Kvale og Brinkmann beskriver, hvordan det semistrukturende interview med en åben opfordring til
informanten sigter efter et fokus på interviewpersonens oplevelse af et emne. (Kvale &
Brinkmann:2008, 19).
Interviewene for dette speciale har haft til formål at undersøge, hvordan mennesker i sorg
italesætter deres sorg, og hvordan de oplever omverden møder den måde de italersætter deres sorg.
For ikke at sætte informanten i en allerede etableret formulering af, hvordan de skal italesætte deres
sorg, valgte jeg at begynde interviewene med en åben opfordring til at beskrive deres sorg. Det
forløb der fulgte op til døden af den de har mistet, samt forløbet lige efter og nu, men altid med
vægt på en så åben ramme, at den de selv kunne vælge hvad de ville lægge fokus på. Denne tilgang
er også valgt i et forsøg på at skabe tillid og udtrykke forståelse for handlingsforløbet og
handlingsforløbets betydning for informanten.
Det stod ret hurtigt klart for mig, at man ikke kan komme som udefrakommende og f.eks.
spørge ” hvad er sorg for dig?” Med dette som et indledende spørgsmål, ville man miste
betydningsfulde nuancer i, hvad der er af betydning, og hvad der fylder mest for mennesket i sorg,
fordi man derved mangler hele handlingsprocessen og den afdødes rolle i sorgen.
Jeg har ønsket at fremstille så ærlig data som muligt, altså med beskrivelser fra mennesker i sorg
som er så lidt påvirket af at det er et interview som muligt, og med ord der så ærligt som muligt
beskriver de rå og måske endda ”forbudte” følelser og tanker, for derved på bedst mulig måde at
forstå hvad sorg er for den enkelte.
Med Labovs metode om f.eks. at spørge hvad skete der så (2003), har det i høj grad været muligt at
opnå sådan data. Metoden har endda nogle gange udløst ord som ”det er jeg aldrig blevet spurgt om
før” eller ”det er egentlig et godt spørgsmål”, altså en tilgang der har åbent for refleksion hos den
interviewede, og en tilgang, som bemærkningerne udtrykker, ikke læner sig op ad hvordan man
”normalt” taler om sorg. Dette er med til at bekræfte at der findes bestemte måder at forstå og tale
om sorg på; en pointe som bekræfter det problem som senere vil blive præsenteret under afsnittet
”fundet problem”.
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7.1   Iscenesættelse af interviewene
Forskningsinterview står som en interpersonel situation, hvor der skabes og udveksles viden mellem
interviewpersonen og intervieweren (Kvale &Brinkmann:2008, 143). Derfor skal man som
interviewer ikke underkende sin egen betydning i forhold til at frembringe spontane og ærlige svar
og hvilke rammer man præsenterer for interviewpersonen. Kvale & Brinkmann beskriver, hvordan
de første minutter af et interview er afgørende (2008,148). Denne pointe har jeg i særdeleshed
arbejdet ud fra og haft øje på. Jeg forstod nemlig både ud fra hvad der blev sagt, og hvordan jeg
blev mødt ved caféaftenerne, at mange hurtigt vil trække sig, hvis ikke man udviser total forståelse
og også ydmyghed over for emnet.
Før jeg indledte et interview sørgede jeg altid for indledningsvist at ringe til min informant, i
nogle tilfælde har den indledende kommunikation været på skrift på sms eller Facebook Messenger.
Jeg gjorde meget ud af først at sige hvad jeg skrev speciale om, hvordan rammerne ville være for
interviewet og meget lavpraktisk også stille mig fleksibel i forhold til hvor interviewet skulle
afholdes. Her udtrykte jeg, at det var vigtigt for mig, at det var der hvor informanten havde det
bedst og det var nemmest for vedkommende. Derfor har jeg både været hjemme hos folk, foretaget
interviews hjemme hos mig selv og afholdt interviews i mødelokaler på KU, men det var op til
informanten at bestemme, hvor vi skulle være. Jeg har budt på kaffe og kage og lagt vægt på, at vi
efter interviewet havde tid til at tale om samtalen, og de ting de har fortalt mig. Jeg gjorde også
meget ud af at small talke indledningsvist, så informanten og jeg fik åbnet samtalen og fik
fornemmelse for hinanden (Kvale & Brinkmann:2003, 148).
Forud for hvert interview, sørgede jeg også for at overholde formalia, ved at fortælle informanten
om anonymitet, specialets emne og formål. Jeg har endvidere indhentet samtykkeerklæringer til alle
informanter. I det hele taget var det af meget stor betydning for mig at informanten fornemmede
mig som menneske med oprigtig interesse i deres fortællinger, og ikke blot som en professionel,
som ville have informationer ud af dem. Jeg har ladet informanten bestemme hvad de ville fortælle
mig, og har ladet mig styre af deres svar, blot med øje for at vi fik afdækket de temaer jeg fandt
nødvendige.

7.2   Fund efterprøvet i interviews
•   Kunne der være forskel i hvordan man taler om sorg alt efter om man er frivillig og mere
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vant til at tale om sorg end hvis man ikke er?
•  

Er er der forskel fra om man har mistet for kort eller længere tid siden?

•   Reagerer omverden med berøringsangst?
•   Mener informanten at have et ansvar i hvordan omverden reagerer i relation til informantens
sorg?
•   Er der et hierarki i sorg alt efter hvem og hvordan man har mistet?
•   Er sorg en samling af følelser, eller separat fra følelserne?
•   Hvordan er der udvikling i sorg?

7.3   Formål
Jeg har ønsket at anvende interviews til at finde frem til, og hvordan man i det hele taget taler om
sorg. Er der noget man ikke må spørge om, hvordan skal man spørge ind til sorg, og hvordan taler
mennesker i sorg selv om deres sorg.
Disse spørgsmål har jeg bl.a. undersøgt ved at se om min tilgang og spørgeguide med temaer
fungerende. Blev mine spørgsmål afvist, eller var informanten positivt stemt over for min tilgang?
Dette har været med til at hjælpe mig mod en forståelse for samtaler om sorg som er blevet dette
speciales centrale emne.

7.4   Praktisk metodeanvendelse og fund
Interviewene har været guidet af en interviewguide. Denne er dog kun kommet i brug som en
afsluttende manøvre til interviewene, hvor jeg f.eks. har købt mig selv lidt tænketid og en mere
naturlig afslutning ved at sige ”lad mig lige se om jeg har flere spørgsmål”. Interviewguiden har
desuden været anvendt for at sikre at interviewene fik dækket de temaer som jeg ville undersøge,
dog har det med det åbne indledende spørgsmål sjældent været nødvendigt at stille nogle af
spørgsmålene fra interviewguiden, da disse oftest selvstændigt er blevet beskrevet af
interviewpersonen.
Jeg har i høj grad gjort brug af hvad Kvale og Brinkmann beskriver som ”situerede personlige
skøn” (Kvale & Brinkmann:2003, 100).
Jeg fandt hurtigt, at det var vigtigt, at interviewet foregik på informantens præmisser og at
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informanterne skulle have lov til at fortælle om deres sorg på deres præmisser. Det var derfor
vigtigt at jeg anvendte åbne spørgsmål og derfra kunne spørge mere og mere ind til fortællingerne.
For at afprøve dette forsøgte jeg ved ét af interviewsne at tilgå en anden metode. Frem for at lade
fortællingen være på den sørgendes præmisser, afprøvede jeg at spørge direkte til sorg og til de
temaer jeg havde fundet. Dette gav distancerede svar, og jeg fornemmede hurtigt at
interviewpersonen ikke kun mistede interessen, men også velviljen til at fortælle sin historie. Der
blev svaret entydigt og med korte svar. Jeg valgte derfor i interviewet at styre mod min oprindelige
tilgang: lade interviewet være på interviewpersonens præmisser, og lade fortællingen komme fra
hvad interviewpersonen fandt vigtigt. Dette gjorde jeg ved at spørge til om interviewpersonen ville
beskrive tiden op til forælderens død, og hvordan det skete. Dette åbnede op for ærlige svar og
detaljerede fortællinger.
Efter hvert interview har jeg skrevet hovedpointerne ned som jeg havde lagt særligt mærke til, eller
som jeg ville undersøge nærmere ved næste interview (se bilag 3).
Jeg har valgt ord som går igen, og som har været fremhævet i interviewene. Jeg har lagt stor vægt
på at der skulle sættes ord på sorg, hvorfor jeg også i alle interview har bedt informanten om at
beskrive sorg med et eller flere ord. Dette har jeg gjort fordi jeg fandt at sorg dækker over enormt
mange aspekter, hvorfor jeg har forsøgt at skille det lidt ad; hvad hører under og til ordet sorg?

7.5   De forskellige svar
I mine interviews udtrykte mange at de har fundet forskellige måder at tale om sorg. Der findes
derfor forskellige slags samtaler alt efter hvem mennesker i sorg taler med, hvis det er bekendte
eller perifere bekendtskaber findes én fortælling, hvis det er nye relationer gives der en anden
fortælling, og hvis det er tætte relationer gives en tredje fortælling. Nogle dele af fortællingerne kan
gå igen ved de forskellige relationer, men andre dele af fortællingerne vil forblive ved f.eks. de
tætte relationer. Min rolle som interviewer hører under ukendt og endda ukendt relation, hvor
informanterne gerne vil være sikker på at man siger det rigtige, fordi den sørgende forpligtes til det
der bliver sagt. Som beskrevet var mit ønske at frembringe så ærlig data som muligt, fordi jeg
ønskede at finde ind til flere aspekter af sorgens sprog end netop bare det man benytter til fremmede
som f.eks. det går fint.
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Med Labovs metoder har jeg i høj grad opnået at få indblik i det sprog som også anvendes ved tætte
relationer – eller i hvert fald de temaer som mennesket i sorg udtrykker berør sorgens sprog med
tætte relationer. I nogle tilfælde har jeg dog med Kvale og Brinkmanns ”situerede personlige skøn”
fornemmet at mine spørgsmål har ramt forbi informanten, og at dette har udløst en umiddelbar
modvilje i at fortælle ærligt. Jeg har derfor måtte sadle om, og finde nye metoder til at samtalen. Jeg
har f.eks. nogle gange sagt, ”måske er det her et provokerende spørgsmål” eller ”det var måske et
lidt dumt spørgsmål”. Dette er gjort for at forsøge at skabe balance i magtforholdet.

8   Feltmetode for observationsstudier
Observationsstudierne er tillagt som eksplorative, hvor jeg på forhånd ikke har anlagt en struktur for
hvad jeg vil undersøge, men ladet observationerne guide mig mod det der findes nødvendigt at
undersøge (Krogstrup & Kristiansen:2004, 47-48).
Jeg har anvendt samme fremgangsmåde som ved interviewene, hvor jeg har skrevet hovedpointerne
ned efter hvert observationsstudie. Derved kunne jeg efterprøve temaerne i interviewene. Jeg har
ved observationsstudierne valgt at holde fokus på det der bliver sagt, fremfor f.eks. at beskrive de
sociale processer der er tilstede, hvorfor udskrifterne af observationerne består af citater. Dette valg
har jeg foretaget, fordi jeg ville holde fokus på det talte ord, og lade det guide mig til at analysere de
sociale processer som mennesker i sorg bevæger sig i.
Ved alle caféaftenerne har jeg siddet i baggrunden og taget noter. Det er indledningsvist blevet
fortalt at jeg er tilstede, og derefter har jeg haft mulighed for at præsentere mig selv. Fremgangen i
hvordan jeg har gjort dette, har været læring. Ved den første caféaften, var jeg meget opsat på at
være så usynlig som mulig for ikke at påvirke situationen. Jeg fortalte kun kort at jeg skrev speciale
ved Københavns Universitet, og at specialet havde fokus på sorg. Dertil sagde jeg, at jeg også
meget gerne ville lave interviews, og hvis man havde spørgsmål, eller havde lyst til at være med,
var man meget velkommen til at komme hen til mig i pausen, eller til slut. Denne metode
genererede én informant, og jeg fornemmede, at dette slet ikke var den rigtige metode. Folk var
ikke interesserede og var ligeglade med min tilstedeværelse. Jeg måtte altså tillægge en ny metode,
hvor jeg fremlagde, at man også selv kunne få noget ud af at deltage i et interview.
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I mellem den første caféaften og den næste, afholdte jeg ét interview. Dette blev også en
læringsproces i, hvordan jeg skulle tilgå de næste mulige informanter. Ved de efterfølgende
caféaftener, forsøgte jeg at indtage min plads. Jeg forsøgte at være meget mere opsøgende og virke
som om jeg var en integreret del af caféaften. Jeg præsenterede mit speciale og dens fokus mere
dybdegående. Jeg fortalte, at jeg er indgået et samarbejde med Børn, Unge og Sorg, at jeg deltager
her ved caféaftenerne, og vigtigst fortalte jeg at jeg foretog interviews. Frem for blot at sige, at man
var velkommen til at henvende sig til mig, fortalte jeg nu også om, hvordan jeg foretog interviews.
Jeg fortalte, at det var rigtige hyggelige samtaler, at setuppet var meget lig det der var her til aften,
at vi taler om det som informanten har lyst til at fortælle, og at vi spiser lidt kage og drikker noget te
– dette gav genlyd.
Jeg valgte desuden at placere mit kort med kontaktinformationer ude ved bordet med kaffe, te og
Børn, Unge og Sorgs spørgeskema, så deltagerne så det når de holdt pause og afslutningsvis når de
skulle tage et spørgeskema. Dette gav mig også mulighed for at tale med nogle af deltagerne, da jeg
afslutningsvis kunne indsamle mine kort ved bordet, og derved være til stede og møde deltagerne
når de gik. Denne metode viste sig hensigtsmæssig, og med denne metode rekrutterede jeg
informanter ved hver caféaften.

8.1   Praktisk metodeanvendelse og fund
Caféaftenerne er drevet af frivillige tilknyttet Børn, Unge og Sorg, og fungerer som en form for
åben sorggruppe. Hver aften har et tema som er omdrejningspunktet for samtalen for aftenerne,
uden at dette dog styrer hvad deltagerne må sige. Caféaftenerne er drevet af at frivillige – to
frivillige ved de caféaftener jeg har deltaget i – åbner for en dialog ved først at fortælle deres egen
fortælling ud fra aftenens tema. Derfra kan deltagerne stille spørgsmål, eller komme med egne
oplevelser. Der er ca. én caféaften hver måned i København, og løbende caféaftner i resten af
landet, lige fra Struer til Bornholm. Jeg har deltaget ved fire caféaftener, tre i København og én i
Aarhus. Jeg vil beskrive setupet for caféaftenerne i henholdsvis København og Aarhus for derfra at
klarlægge, om der findes forskelle i hvordan der tales om sorg de to forskellige steder.
Caféaftenerne i København finder sted i Børn, Unge og Sorgs lokaler i indre København. Til
aftenen er afsat et større lokale som er indrettet med dæmpet belysning, stole sat i en rundkreds
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rettet mod tre stole – her sidder de to frivillige som skal fortælle deres historie og værten for
aftenen. Der er lagt lammeskin på stolene, og rundt mellem stolene står små borde med stearinlys
og lommetørklæder.
Caféaftenerne åbnes ved at en vært byder velkommen samt opridser, hvordan aftenen vil forløbe og
hvilke regler der er: Man må ikke give råd, men skal tale ud fra egne erfaringer, og hvis man vil tale
højlydt eller kommer til at grine i samtalen med dem man mingler med, bedes man trække ud på
gangen. Derefter kan deltagerne stille spørgsmål til oplægget eller til rummet i stil med ” oplever i
også at xx” eller ”jeg kunne godt genkende det du sagde med xx, for sådan havde jeg det også”
derefter er der en lille pause og caféaftenen afsluttes ved at deltagerne kan mingle med dem de
sidder i nærheden af. Ude i gangen er der opsat et bord med et spørgeskema fra Børn, Unge og Sorg
som deltagerne skal svare på, og der er ligeledes kage, frugt, kaffe og te.
Caféaftenerne i Aarhus afholdes ved Børn, Unge og Sorgs lokaler centralt i Aarhus. Lokalerne
består af hvad der minder om en gammel lægekonsultation, og rummet hvor caféaftenen afholdes
fungerer normalt som venteværelse. Der er fuld belysning og opsat runde borde til deltagerne. På
bordene er der blomster, stearinlys, kaffe og te – et hyggeligt setup, men grundet lokalerne mindre
indbydende end i København. Aftenen afholdes af to frivillige, og indledes med en dagsorden som
er skrevet på den hvide tavle bag dem. Aftenens temaer er om sygdomsperioden, og dagsordenen
vægtes af de to frivilliges fortællinger. Den ene starter med at fortælle første del af sin historie,
derefter tager den anden over og fortæller første del af sin historie, dernæst følger en pause, hvor
man kan få en rundvisning i huset, og anden del af aftenen fortsætter med anden del af de to
frivilliges fortællinger. Afslutningsvis kan man stille spørgsmål i plenum, og man er også
velkommen til at snakke med de frivillige imens de til sidst går og rydder op.
Det tog mig noget tid at lokalisere præcist hvad det var der føltes anderledes ved caféaftenen i
Aarhus fra dem jeg kendte fra København. Umiddelbart ville de ydre rammer som lokalet, og at der
i Aarhus var væsentlige færre deltagere end ved caféaftenerne i København, være oplagt som grund
til hvad jeg fandt anderledes. Men det var ligesom om det ikke var det, det var måden de talte på,
som var anderledes.
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Setuppet for de to caféaftener er forholdsvist ens – hvad der forekommer som værende den største
forskel, findes i, hvordan de frivillige som fortæller deres historier, fortæller dem.
I København knytter de frivillige sig til en tekst de har skrevet på papir, nogle læser op fra papiret,
og andre anvender det mere som et talepapir med stikord. De fleste fortællinger bliver fortalt sagte,
med en rørende ægthed som rammer mange i lokalet, men det er også ligesom fortællingen er fortalt
før, ligesom om fortællingerne er en lille smule indøvet. Der findes en antydning af distancering i
fortællingerne.
I Aarhus anvender den ene frivillige også talepapir, men benytter sig sjældent af det, kun for få
gange at kigge ned og tjekke, hvor den frivillige er nået til i fortællingen. Den anden frivillig
anvender slet ikke talepapir. Begge går rundt i lokalet, hvor de i København sidder på stole, og
begge frivillige i Aarhus, fortæller levende og med en vis form for energi og ligefremhed sin
fortælling.
Det jeg umiddelbart ikke helt kunne sætte fingeren på hvad var anderledes, blev klart for
mig da jeg sad i Aarhus. Der er forskel i hvordan man gør sin sorg og denne er i høj grad
determineret af hvilke kulturer man indgår i. Denne observation vil specialet udforske og anvende
til at klarligge at: 1. Der findes forskellige former at performe sin sorg på 2. Hvad determinerer
hvilke performancemuligheder der findes.

9   Feltmetode for fokusgruppe
Til dette speciale er der foretaget et foksusgruppeinterview bestående af tre personener.
Fokusgruppen er foretaget efter Halkier (2014) metode til at tilgå fokusgrupper, herunder særligt
med henblik på at sætte den sociale ramme for fokusgruppen med en introduktion. Her har jeg
anvendt samme princip som listet hos Halkier (2014, 54). Fokusgruppen er anvendt til at undersøge
refleksioner på de mest fremtrædende temaer, eller ord som er fundet i interviewene (se bilag 13).
Herved har fokusgruppen formået at producere data om hvilke normer der findes i sorgdiskurs samt
be- eller afkræfte de vigtiges temaer til videre analyse. Endeligt er der med fokusgruppen også
opnået læring om konsensus og konflikt i hvordan man taler om sorg – f.eks. hvordan opleves det at
omverden italesætter ens sorg?
Jeg har skrevet de ord som interviewpersonerne beskrev sorg med, ned på papirlapper, og bad
gruppen om at diskutere ordene. Derved kunne jeg afprøve hvor stor betydning ordene blev tillagt,
og måske få ny viden til ordene.
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10   Databehandling
Grounded theory fordrer at skriveprocessen foregår fra første dag, altså at man konstant bevæger sig
imellem at finde, reflektere over og analysere de observationer, man gør sig. Jeg har sideløbende
med indsamlingen af empiri noteret tanker, refleksioner, fund og temaer ned, om det har været i en
koncentreret arbejdsproces, eller om det har været noter på min telefon i toget, har refleksionerne og
skriveprocessen altid været nærværende.
Selvom grounded theory foreskriver at man afprøver nye fund som er fundet via kodning af
data, og dette også har været fremgangsmåde for indsamlingen af empirien for dette speciale, findes
der dog ikke store udsving i afprøvningerne. Man vil derfor ikke kunne se et stort spring fra et
interview til et andet, men derimod vil der fremkomme spørgsmål som er funderet i ny viden og
teorier dannet fra andre interviews.

10.1   Transskribering
Jeg har transskriberet mine interviews og fokusgruppen efter CA-principper, dog har jeg ikke været
lige så grunding som CA foreskriver og undladt at notere flere ting så som intonationer, varighed af
pauser osv.
Da denne undersøgelse med dens fokus ønsker at tage de første skridt i undersøgelsen af sorgens
sprog, har jeg dog valgt at transskribere med flere nøgler end der var nødvendige for mit
analysefokus. Jeg mener dog, det har været vigtigt at transskribere f.eks. pauser, øh og forlængelse i
ordlyd. Jeg har ligeledes også transskriberet, når noget bliver sagt smilende og stille, og har desuden
ikke ændret i grammatik som når der f.eks. bliver sagt og i stedet for at, eller chokket frem for
chokeret. Jeg har dog for læsevejledningens skyld transskriberet ord helt ud så f.eks. sån
transskriberes til sådan. Dette valg er gjort, idet det jeg jo netop bevæger mig på ukendt grund og
derfor ikke er sikker på hvad der er vigtig viden for min analyse – tænk hvis jeg f.eks. fandt at der
var et mønster i brugen af forlænget ordlyd når der blev talt om mor til forskel fra far – sådan
information har jeg ikke været villig til at gå på kompromis med, og jeg har derfor både brugt lang
tid på transskriberingsarbejdet og forsøgt at gøre det ret grundigt.
Samtidig ønskede jeg også at udvise respekt over for mine informanter, som har valgt at dele sårbar
information med mig, hvorfor jeg har villet give dem deres fulde ord. Endeligt kan dette speciale
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slet ikke dække alle de aspekter der findes i empirien, og derfor ønskede jeg også at lade empirien
være tilgængelig for andre der skulle ønske at beskæftige sig med undersøgelser af sorg.

10.2   Kodning af data
Coding is analysis (Miles, Huberman & Saldaña:2014, 72).
Kodningen er en central del af analysearbejdet idet der gives mulighed for at oversætte data til
teoretisk form (Guvå & Hylander:2003, 41). Kodningen sker som en cirkulær proces imellem
kodning, komparation og konceptualisering, hvor data gradvist sværes ind og organiseres. Det er
altså i kodningen, at der begyndes at findes mønstre og kategorier som kan give svar på de
handlinger og processer som finder sted, og som derved kan give svar til éns
undersøgelsesspørgsmål. Med mit metodiske fokus funderet i grounded theory er det kodning,
komparation og konceptualisering der er kernen, fordi det giver mig mulighed for at snævre
fortællingerne ind til begreber som indeholder substansen i fortællingen, og endnu vigtigere en
beskrivelse af den sociale dynamik der finder sted.
Guvå & Hylanders opdeler forskningsprocessen i fire faser, hvor udvælgelse, kodning, komparation
og konceptualisering er nærværende i alle faser.
Gitte Gravengaard (2014) præsenterer Miles, Huberman & Saldañas tretrinsmodel: datareduktion,
datadisplay og at drage konklusioner og verificere dem, hertil pointeres det at denne proces ligesom
beskrevet ved Guvå & Hylander, er en proces med kontinuerlig bevægelse mellem faserne.
Strauss & Cobin (2012) beskriver kodeprocessen som minearbejde, hvor man graver dybere
og dybere for at finde svar. Metoden til minearbejdet består bl.a. i at stille spørgsmål til data.
Strauss & Cobins pointerer vigtigheden af kontinuerligt at stille sig selv spørgsmål til data og det
man står overfor, idet spørgsmålene hjælper én til at undersøge, blive fortrolig med data. At spørge
sig selv hvad forskellige udsagn i et tekststykke mener, eller hvorfor mon informanten siger som de
gør, eller hvad et udsagn fortæller én om informanten, kan altså hjælpe én til at finde frem til
mønstre, som leder én til at forstå handlinger og processer (Strauss & Cobin:2012, 6).
Stauss & Cobins metode, er i min optik yderst anvendelig, da den tilbyder en lavpraktisk tilgang til
et højt refleksionsniveau. Når man sidder med så meget data kan det være svært at overskue hvor
man skal begynde; at stille spørgsmål hjælper derfor til, at man gradvist kommer tættere og tættere
på svarene og det man undersøger. Jeg har særlig anvendt spørgsmål som: hvem, hvad, hvor,
hvordan og med hvad, men også spørgsmål af rummelig karakter og spørgsmål med henblik på tid.
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10.2.1   Kodning
Man kan kode efter adfærd, normer, handlinger, mønstre og mange andre ting alt efter hvad ens
forskningsspørgsmål ønsker at undersøge (Gravengaard:2014, 248). Mit undersøgelsesspørgsmål
lyder: hvordan sorg italesættes og om der findes forskelle og/eller ligheder i hvordan sorg i
talesættes. Idet jeg arbejder ud fra en åben formulering og med grounded theory som metode, har
jeg i min kodning valgt ikke at udelukke muligheder ved at have et stængt fokus på noget bestemt. I
første omgang har jeg derfor ladet empiren tale for sig selv, og ladet den bestemme, hvad der er
nødvendigt at holde fokus på, værende sociale processer, handlinger, følelser, aktører, relationer
eller noget helt andet.
Jeg er derfor startet med åben kodning. I denne proces beskrives kodning af Guvå & Hylander som
at lægge puslespil, først lægges f.eks. de blå brikker i en bunke, dernæst ser man at der i de blå
brikker både findes billeder af hav og himmel og siden kan disse deles yderligere op. Man spørger
her sig selv: Hvad siger data om det der vil undersøges? Hvad er der at opdage i empiren? (Guvå &
Hylander: 2003, 52)
Jeg har yderligere startet kodningen med in vivo koder: her kodes der med informantens egne ord
og yderligere anvendt, hvad der af Miles, Huberman & Saldañas beskrives som ”Descriptive
Coding” (1994, 74). Her tildeles data koder som opsummerer emnet på tekststykket; disse koder er
ofte substantiver.
I første omgang endte jeg mig rigtig mange koder, helt nøjagtig 433 koder. Dette er rigtig mange
koder, men dette beskriver kun den indledende fase, hvor der skabes forståelse for data. Jeg har
valgt at bibeholde rigtig mange koder i denne del af processen, fordi de skal lede mig mod at
beskrive kategorierne, og derefter hjælpe mig til at genbeskrive kategorierne for at danne
dynamiske begreber. Jeg har derfor valgt lade mange af koderne være fremvist (se bilag 6), både
fordi de er in vivo koder som dermed repræsenterer informantens egne fremstillinger, men også
fordi de mange koder bringer en detaljerigdom med sig, som har hjulpet mig til mere nøjagtigt at
undersøge den sociale proces. Jeg har derfor valgt at følge Guvå & Hylanders puslespilsmetafor helt
bogstaveligt, hvor der først dannes kategorier ud fra klynger, for at kunne sortere i de mange koder.
Selvom det kan virkelig lidt uoverskueligt med de mange koder, bliver det dog allerede tilgængeligt
at se, at der i fortællinger om sorg forekommer et fokus på hvordan jeg’et indgår i og med sin
omverden, og omvendt, samt hvordan der i fortællingerne er fokus på handlinger. Dette vil jeg
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anvende til at bevæge mig videre mod at finde frem til hvilke mønstre der så er tilstede i disse
kategorier.
10.2.2   Begrebsdannelse
I anden fase skal der formuleres dynamiske begreber ud fra mine kategorier. Ved at lade koderne
beskrive kategorier på ny, kommer der yderligere egenskaber til kategorierne. Derved bliver
interaktion med omverden og relationer til udveksling, tid bliver til organisering, skabe forståelse
bliver til meningsskabelse, placering af jeg bliver til håndtering, stemning bliver til påvirkning,
forståelse og fysik bliver til position og handling bliver til aktivitet.
Interaktioner med omverden og relationer ⇒ udveksling
Kigger man nærmere på, hvordan koderne beskriver at der interageres, ses det at ordene beskriver
en proces, hvor der bliver givet eller frataget/ikke givet noget (støtte, husket og accept vs. glemt,
empatiløs og overfladisk), men det ses også hvordan der er tale om at manøvrere over for nogen,
altså en interaktion (fremgangsmåde, besvær, og igangsætter). Jeg finder frem til udveksling idet
der er en tale om en interaktion, hvor den måde informanten skal forholde sig overfor andre på og
hvordan der bliver givet eller frataget noget, gør noget for jeg’et. Der er ikke tale om at jeg’et kan
forholde sig passivt i enten at få eller selv give noget, men at dette har betydning og noget jeg’et
skal forholde sig til.
Tid ⇒ Organisering
Organisering udspringer af, at der i koderne findes tegn på at der er tale om at sætte noget i system
(uafsluttet, endeligt, forventeligt) samt at der sker en udvikling, eller at der handles på en bestemt
måde ud fra både fremtid og fortid (forhistorie, proces, tilbageblik). Men også at der findes
forskellige tempi i både organiseringen og handlingerne (hast, intenst, lagdrag). Organisering sker
derfor udfra en analyse af, at jeg’et organiserer sig selv, følelser og handlinger, og at dette bl.a. sker
ud fra forståelse om tempo.
Skabe forståelse ⇒ meningsdannelse
Meningsdannelse kommer af, at der italesætte et behov for at både at skabe mening med
begivenhederne (håndgribeligt, retfærdighed) og samtidig hvordan dette behov forsøges opfyldt
(faser, rationalisering). Denne klynge ses ikke som værende dominerende, men vil anvendes til
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forståelsen af at der findes et behov for at skabe mening, og at der findes handlinger til at forsøge at
få dette behold opfyldt.
Placering af jeg ⇒ håndtering
Det dynamiske begreb sker på baggrund af, hvordan jeg’et håndterer den udveksling der findes
mellem jeg’ets forventninger om andre og sig selv (undskyld, uvant, individuel, selvstændig,
personlig, interaktiv, privat, indadvendt, normal, afviger) og hvilke muligheder og begrænsninger
jeg’et finder i denne udveksling (isolation, identitetsfortælling, definerende, passé, indvielse,
centrum, påpasselig) samt med hvilke udtalte konsekvenser (opretholdelse, facade, please,
anderledes, interaktivløs, speciel, forskel, misundelse, hæmmet, unik, egoisme). Derved altså en
analyse af hvordan informanterne håndterer sig selv og omverden.
Stemning ⇒ påvirkning
Koderne for stemning beskriver, hvordan der er noget på spil for jeg’et (ubehag, dysterhed,
kontrastfuldt, mærkeligt, uforklarligt, uafklaret, kaos, uvirkeligt, absurd, surrealistisk, ømhed, alvor,
ro, uro, advarsel, overstås, trykkethed). Der er således ikke tale om en beskrivelse af f.eks. vejret; at
det er kold eller varmt. Men en beskrivelse af noget som har betydning for jeg’et og de interaktioner
og miljøer jeg’et indgår i; koderne beskriver at denne betydning er med til at determinere noget for
jeg’et, og derfor at der sker en påvirkning (fortrydelse, omskifteligt, uoverskueligt,
altoverskyggende).
Forståelse og fysisk ⇒ position
Position fremkommer af kodernes beskrivelse af, hvordan og hvor jeg’et befinder og forholder sig.
Her er der både tale om ydre og indre påvirkninger (forvirring, chok, sårbar, smerteligt, frygt,
ubeskriveligt, tab, lettelse, erstatning, ulykkelig, frustration), og dét påvirkningerne leder frem og
tilbage til for jeg’et som sætter jeg’et i nutiden (overreaktion, vedvarende tristhed, glemsom,
klodset, underskud, forandret, meningsløshed, ukendt, tomhed, krise, overvældelse, kliché, barnlig).
Handling ⇒ aktivitet
Selvom ordene er beslægtet, vil jeg anvende aktivitet frem for handlig idet der i aktivitet findes
noget som er i funktion (grave, give, overskue, håndtering, adspredelse, begrænsning, bearbejdelse),
altså en mere aktiv udøvelse end en handling.
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10.3   Opsummering af fund og analyse i kodning
Ved observationsstudierne blev det klart at der findes forskellige måder at performe sin sorg på. Det
som for mig umiddelbart var lidt svært at sætte fingeren på, fandt jeg ud af var at de kulturer jeg’et
bevæger sig i, påvirker hvordan sorg performes. Jeg fandt også ud af at disse kulturer må være
determineret af noget, om det er hvilken landsdel man kommer fra og/eller bor i, om det er hvilken
Børn, Unge og Sorg man er tilknyttet, mulighederne er mange; denne analyse vil jeg dog ikke gå så
meget ind i, men holde fokus på hvad det gør for jeg’et.
Det er nemlig yderligere blevet klart at sorg er en noget som aktivt udøves, og at hvordan
det udøves bestemmes af jeg’et og jeg’ets forventninger og oplevelser af sig selv og omverden.
I kodningen har jeg fundet frem til kategorierne: handling, forståelse og fysik, stemning, placering
af jeg, tid og skabe forståelse. Ved at lade koderne beskrive kategorierne på ny og indtræde i anden
fase af grounded theory, har jeg fundet frem til at der er en dynamisk proces på spil.
Allerede i udviklingen af de mere dynamiske begreber begynder analysen af at finde frem til mulige
mønstre. Jeg har således allerede fundet frem til et muligt mønster værende: at udveksling
fremkommer af meningsskabelse og et muligt mønster mellem udveksling og håndtering, men før
jeg går videre med disse mønstre, vil jeg anvende narrativer for at forstå mønstrene og de
sammenhænge der binder processerne sammen eller sætter afstand mellem dem.
Jeg vil derfor springe lidt væk fra Guvå & Hylanders fasemetodologi for med dybere viden at vende
tilbage til finde mønstre og konceptualisering.

11   Fundet problem
Via mine fund i databehandlingen, har jeg fundet frem til at der i fortællinger om sorg er tale om:
position, aktivitet, påvirkning, håndtering, meningsdannelse, organisering og udveksling.
Når jeg har spurgt til sorg, er de ord informanterne vælger forbundet med følelser:
ensomhed, forvirring, anderledes, vred osv. Men jeg har samtidig fundet ud af at mange af disse
følelser som er viklet ind i sorgen, eller udgør sorgen, eller er organiseret i et hierarki med sorg i
toppen - dette er endnu ikke blevet helt klart for mig - også udspringer af andre ting. Herunder bl.a.
hvordan omverden reagerer på jeg’ets sorg og hvilke forestiller mennesket i sorg har til omverdens
forestillinger om sorg. Tankerne og følelserne forbundet med dette, har jeg fundet ud af i høj grad
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stammer fra hvilke diskursmuligheder der bliver sat til rådighed for mennesket i sorg; hvilke
diskurser der allerede findes i samfundet og hvilke diskurser mennesket i sorg bevæger sig i.
Hvordan jeg’et indgår i samtaler får altså stor betydning for menneskets muligheder for at
praktisere sorg, og er medbestemmende for hvordan jeg’et oplever sorg.
Min indledende problemstilling lød: hvordan mennesker i sorg italesætter sin sorg, og om der
fandtes forskelle og/eller ligheder deri. Med mit feltarbejde har jeg dog fundet frem til, at der findes
et problem i, at mennesker i sorg forstår og bearbejder deres sorg ud fra de diskurser samfundet
skaber for dem.
Derfor ønsker jeg nu at undersøge hvilke samtalemuligheder der findes, og hvordan samtaler i det
hele taget foregår, for derfra at komme frem til hvad det gør for mennesket i sorg og hvilke
sorgpraksisser, muligheder og begrænsninger det medfører. Så når data f.eks. viser at mennesket i
sorg føler sig anderledes, mærkelig, ensom eller at sorg er noget som er definerende for jeg’et,
mener jeg altså at det i findes i hvilke diskurser og samtalemuligheder og begrænsninger der findes
for jeg’et.
I følgende forløbsdiagram ønsker jeg at klargøre hvilke sorgprocesser der findes alt efter hvilke
hændelses- og sociale processer jeg’et bevæger sig i; og hvordan dette er er udløst af samtaler.
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11.1   Forløbsdiagram over samtalers muligheder og begrænsninger
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Som det ses af de forskellige samtaleforløb bevirker samtaleprocessen at sorgen enten praktiseres
alene, i stilhed og ensomt, som noget definerende eller i fællesskab og dermed mindre tungt. Jeg vil
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nu analyse disse forskellige processer yderligere med anvendelse af narrativteori, for derved at
komme frem til, hvordan der sættes begrænsninger og muligheder for individet.

12   Narrativanalyse
Perregaard fremsætter hvilke vilkår der findes for det fortalte, og at det må forstås at fortællinger
både er rettet mod fortiden og fremtiden. Denne betragtning findes essentiel for forståelsen af sorg,
fordi det netop er hvordan fortælleren organiserer sig selv i fortiden og fremtiden, og de
dertilhørende handlinger som bringer konsekvenser, hvilket udtrykker hvordan mennesket placerer
sig selv i sorgen.
Med min metodologi har jeg ladet det være op til mine informanter hvad de vil lægge vægt på i
fortællingen, interviewpersonen har kunne vælge at starte med hvordan personen har det nu,
hvordan afdøde var som person, hvordan de fik at vide at afdøde var død – variationsmulighederne
er mange – og netop derfor nyttige til at forstå, hvordan den sørgende organiserer sig selv i fortiden,
nutid og fremtid. Dermed bliver det også synligt hvad der er af størst betydning for informanten og
hvordan de fermhævede fortællinger har og er med til at definere jeg’et i sorgen.
For at finde frem til, hvilke samtalemuligheder der findes, og hvordan samtaler i det hele taget
foregår, for derfra at komme frem til hvad det gør for mennesket i sorg og hvilke sorgpraksisser,
muligheder og begrænsninger det medfører, vil jeg nu foretage en dybdegående narrativ analyse af
repræsentative fortællinger. Derved vil jeg fremvise, hvordan problemstillingerne, som går igen i
empirien, svarer på det fundne problem og dermed hvordan samtalemuligheder og begrænsninger
har indflydelse på sorgpraksis. Endeligt vil jeg anvende mine dynamiske begreber til at finde
mønstre i empirien.

13   Den åbne sorgpraksis
Jeg indleder med et eksempel fra empirien som illustrerer, hvordan der er forskel i samtaler med
nære relationer og samtaler med ikke-nære relationer6, og hvordan dette er definerende for jeg’ets
forståelse af sin sorg.

6

Jeg vil fremadrettet anvende formuleringen ikke-nære relationer til at beskrive relationer som ikke
er perifere, men som heller ikke anses som værende nære.
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Kontekst: forud for informantens fortælling har vi snakket om, hvordan informanten ofte fortalte
om sin fars død, og også til folk informanten ikke kendte særlig godt. Dertil fortalte informanten at
have en forventning til hvordan omverden ville reagere: at informanten ville ligge i sengen hele
tiden, og at denne forventning var i strid med informantens måde at reagere: at informanten tog på
højskole og åbent fortalte at faderen for nyligt var død, samt startede på studie kort efter faderens
død. Informanten fortæller hertil at have tænkt at det måtte være grænseoverskridende for
modtagerne af denne information (se bilag interview 7). Hertil spørger jeg, hvorfor det ikke er okay
at fortælle det til alle mulige, hvilket udløser denne fortælling:
I7:
1: altså jeg kan huske (.) særligt en gang
2: hvor jeg (.) stod og talte med min veninde som (.) var begyndt på samme studie som mig (.)
3: men vi kendte hinanden fra før
4: og vi stod og snakkede om hvordan jeg havde det og sådan noget
5: det var jo også ja meget kort tid efter han var død (.)
6: og så:: jeg ved ikke måske var det endda til et eller andet introarrangement eller sådan noget
7: i hvert fald så kom der en pige hen (.)
8: som jeg havde hilst på før og havde snakket lidt med
9: og så kom hun bare og stod sådan ved siden af os
10: som man nu engang gør når man (.) er sammen med en masse mennesker der ikke
kender hinanden (.)
11: og vi stod (.) ligesom og talte lidt videre (.)
12: og så kan jeg huske at jeg tænkte sådan nå men jeg må hellere lige
fortælle hende hvad konteksten på den her samtale er
13: så jeg vender mig sådan om til hende og siger sådan nå men du skal måske bare
lige vide⇗ at det er fordi min far lige er død⇗ her for to uger siden
14: så det står vi lige og snakker om
15: og vi kender hinanden fra før så det er derfor
16: men du må gerne snakke med
17: og hvor hun var sådan øh: nå okay ej det er helt fint øh
18: og jeg tror (.) hun gik
19: (.) sådan da jeg sagde det der (.) hvilket jo egentlig var en altså (.) det jo ikke for20: ja jeg ved ikke det bare sådan en scene der står meget klart
21: fordi jeg tænkte bagefter tænkte det behøvede jeg måske ikke og have fortalt hende der (.)
22: men samtidig kunne jeg heller ikke lade være med og fortælle hende det
23: jeg tænkte meget på at jeg ville bruge mere energi på ikke og fortælle at min far var
død (.) end at fortælle at han var død (.)
24: at det ville være svære for mig (.) hvis jeg skulle tænke det må jeg ikke sige

Fortællingen indledes med sætning 1 ved at determinere, hvordan fortællingen har haft en særlig
signifikant betydning for informanten ” jeg husker særligt en gang”. Denne ene episode danner
grundlag for de forudgående fortællinger om hvordan informanten finder det grænseoverskridende
for andre, hvis informanten fortæller at faderen er død. Sætning 2, 3, 4, 5 og 6 kategoriseres som
orientering og giver derved den nødvendige information for at kunne følge med i handlingsforløbet.
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7-18 ordnes under handlingsfrekvenser. Sætning 19 og 20 karakteriseres som evaluerende. Her
træder informanten ud af fortællingen og kommenterer på sin egen fortælling. Informanten
evaluerer ikke kun fortællingen, men pointerer også fortællingens vigtighed for jeg’et ”det var bare
sådan en scene der står meget klart”, det er samtidig også den fortællingen informanten vælger at
bringe som punktum på en længere forklaring om, hvorfor informanten ikke må fortælle andre om
sin fars død. Fortællingen er altså den begivenhed som informanten trækker på i sin forståelse af,
hvorfor informanten ikke må fortælle at om faderens død. Samtidig udtrykker informanten også
tvivl i sin evaluering af vigtigheden af begivenheden ” det er jo ikke for- ja jeg ved ikke”. Altså
udtrykker informanten at være i konflikt med hvordan informanten ser pigens reaktion som noget
forkert, eller om informanten finder pigens reaktion som værende passende i forhold til situationen.
I sætning 23 og 24 findes fortællingens afslutter og tager derved informanten tilbage til nutiden.
Informanten fortæller her, hvorfor det var nødvendigt for informanten at fortælle at faderen var død,
og vender her tilbage til tvivlen i de evaluerende sætninger, for derefter at pointere nødvendigheden
i at fortælle om faderens død; og med denne narrativ desuden fortælle hvordan det ville kræve flere
kræfter ikke at tilgodese behovet for at fortælle det, end at tilgodese et hensyn til pigen. Endeligt
vender informanten tilbage til narrativens indledning ved at afslutte fortællingen med: ”hvis jeg
skulle tænke det jeg ikke måtte sige”.
Med organiseringen af strukturelementerne bliver det muligt at forstå at der for informanten findes
en konflikt i fortællingen; både en indre konflikt idet informanten tvivler på om det er passende at
fortælle pigen om sin fars død, og en moralsk konflikt ved pigens reaktion. Jeg vil nu gå videre med
analysen af denne konflikt, da den fremviser hvordan samtalemulighederne repræsenteret i denne
narrativ både åbner for muligheder og også begrænser informantens sorgpraksis.

13.1   Samtalernes betingelser
I narrativen findes der to samtaler: samtalen mellem informanten og veninden (åbner muligheder
for informanten), samtalen mellem pigen, informanten og veninden som gruppe (begrænser
informanten). Jeg vil nu skildre betingelserne for samtalerne for at anskueliggøre, hvordan aktøerne
placerer sig og hvilke muligheder og begrænsninger dette medfører for informanten.

13.1.1   Samtale mellem informant og veninden
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I samtalen med veninden ser vi med Bruners consitistency begreb, hvordan informanten søger at
skabe opretholdelse i informantens forestilling om sig selv; altså at informanten taler åbent om sin
fars død, og hvordan denne forestilling opretholdes idet veninden accepterer at tale om faderens
død, og hvordan informanten har det hvilket bekræfter informantens selvforståelse.
Det fremgår at samtalen mellem informanten og veninden er betinget af: at de er veninder, at de
kendte hinanden fra før og at veninden forud for samtalen ved at informantens far er død. Det
fremgår yderligere at det er oplagt at snakke om hvordan informanten har det fordi det er kort tid
siden faderen døde. Betingelserne for at kunne snakke om hvordan informanten har det, er altså
udløst af at samtalepartneren er en tæt relation og at samtalepartneren er bekendt med faderens død,
og at faderens død er sket inden for kort tid forud for samtalen. Således forstås det nu at samtaler
med nære relationer hvoraf relationen er bekendt med døden af forælderen, og hvor døden er
indtruffet inden for kort tid, bekræfter retten til at tale om hvordan mennesket i sorg har det.
13.1.2   Samtalen mellem informanten, veninden og pigen
Samtalen mellem informanten, veninden og pigen betinges af flere dynamikker: et ønske fra
informanten om at inkludere pigen som træder ind i samtalen som én der ikke har en nær relation,
og ikke rigtig kender nogen i den sociale sammenhæng. Pigen indtræder yderligere i en samtale
hvor to af partnere har en indforståethed, idet de begge kender til samtaleemnet, og hvor pigen
samtidig indtræder som den nyest tilkomne til gruppen; pigen inviteres derfor til at forstå
konteksten for samtalen så hun kan deltage. Interaktionen med pigen, veninden og informanten
stopper idet pigen afviser invitationen til samtalen. Venindens rolle i samtalen til invitationen er
interessant, fordi veninden forholder sig passivt til pigen. Yderligere hjælper veninden ikke til
løsningen af konflikten ved at bidrage til samtalen.
Informantens selvforståelse udfordres med handlingens indledning, hvor informanten placerer sig
selv som at have overskud til at inkludere pigen som kommer hen til en samtale mellem to der
kender hinanden i forvejen. Pigen positioneres som værende lidt forsigtig og som ikke rigtig kender
nogen i den sociale sammenhæng ”så kom hun bare og stod sådan ved siden af os”,”som man nu
engang gør når man er sammen med en masse mennesker der ikke kender hinanden”. Pigen bliver
sat i en position, hvor hun ligesom resten af de studerende ikke kender hinanden, hvilket gør det
legitimt at hun kommer hen og står. Pigens tilnærmelse beskrives som normal for situationen, idet
der skiftes fra en 1-personsfortæller til 3. personsfortæller ”som man…” Dermed tillægges der en
generealisering fra fortælleren idet der med ”man” beskrives at det er noget som mange mennesker
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gør, og som er almindeligt i den given situation. Ved brugen af man bliver det informantens
vurdering af hvad der er social konsensus i den givne situation, frem for en vurdering af hvad
informanten finder moralsk korrekt. Idet pigen går fra samtalen og siger ” øh: nå okay ej det er helt
fint øh” findes der en krænkelse på hvad informanten finder som værende moralsk korrekt i den
givne situation. Informantens selvforståelse skifter derved fra at være i overskud, hvor det
accepteres at tale om faderens død til en selvforståelse, hvor det ikke accepteres at fortælle ikkenære relationer at faderen er død.

13.2   Selvets placering
I narrativen findes der tre betydningsfulde aktører, informanten som fortælleren (informanten),
veninden som deltager og vidne (som informanten kender i forvejen, og som kender til, at
fortællerens far er død) og pigen som vidne (den nyligt dannet relation, som hverken er nær eller
ved at informanten har mistet sin far) – alle med agens. Som Bruner pointerer med agency begrebet,
kan informanten ses som et handlende selv; et selv som gjorde noget ved at fortælle om faderens
død, et selv som tænkte noget ved at evaluere på begivenheden både imens ”og så kan jeg huske at
jeg tænkte sådan nå men jeg må hellere lige fortælle hende hvad konteksten på den her samtale er”
og afsluttende ”jeg tænkte meget på at jeg ville bruge mere energi på ikke og fortælle at min far var
død (.) end at fortælle at han var død” ”at det ville være svære for mig (.) hvis jeg skulle tænke det
må jeg ikke sige”.
Samtidig pointerer Bruner at agency ikke kun omhandler et fortællende selv som et
handlende selv, men også som et handlende slev i forhold til og i samspil med andre, hvorfor selvet
er influeret og konstrueret af andres agency. Hertil fremhæves en vigtig pointe for denne fortælling,
nemlig at fortælleren dermed konstruerer et sig selv som er offer for andres handlinger.
“If our Self-concept cannot be constructed by assembling and conceptualizing instances of our own agentive
acts, then it can be constructed according to the same principle by attributing it to the agency of another.
According to this view, we construct a victim Self, by reference to memories of how we responded to the
agency of somebody else who had the power to impose his or her will upon us directly, or indirectly by
controlling the circumstances in which we are compelled to live.” (Bruner:1994, 41)

Når informanten fortæller om pigens afvisning af informantens invitation til samtalen med ” øh: nå
okay ej det er helt fint øh”, skaber informanten samtidig et narrativ hvor informanten er underlagt
pigens handlinger, og hvor pigen derved får magt til direkte eller indirekte at have indvirkning på
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informantens liv. Herunder særligt om det er rigtig eller forkert af informanten at fortælle andre om
sin faders død.

13.3   Problem og konflikt
De sædvandlige elementer til et narrativ består ifølge Bruner af: “there is an agent engaged in
action deploying certain instruments for achieving a goal in a particular scene, and somehow things
have gone awry between these elements to produce trouble” (Bruner:1994, 43). I konteksten
beskrives det hvordan informantens mål er at sige til andre at faderen er død, og at informanten
anvender scenen som værktøj til at opnå sit mål. Scenen beskrives at være et intro arrangement,
hvor folk ikke kender hinanden, men har interesse i at deltage socialt. Når scenen beskrives sådan,
anvender informanten også dette som sit instrument til at opnå sit mål. Når informanten byder pigen
ind i samtalen i en scene hvor ”folk kommer hen og står”, anvendes scenen som instrument til at
opnå målet. Idet pigen ikke accepterer invitationen til samtalen, bliver informantens mål ikke
accepteret, hvorved der opstår et problem.
Problemet beskriver, hvordan informanten skal forstå sig selv. Som det er beskrevet i forrige
afsnit findes problemet i pigens reaktion på samtaleinvitationen og generelle svar til information om
at informantens far er død, hvilket afviser informantens selvforståelse, om at det er i orden at
fortælle ikke-nære relationer at faderen er død.
I henhold til Ochs og Caps begreb om moral stance, findes der en klar markering af hvad
informanten finder rigtig og forkert. Det er fundet at informanten finder det inkluderende i denne
sociale begivenhed at fortælle pigen om sin fars død, så pigen ved det, og kan være med i samtalen
”og så kan jeg huske at jeg tænkte sådan nå men jeg må hellere lige fortælle hende hvad konteksten
på den her samtale er”. Det vises yderligere, at informanten finder en passende reaktion til
oplysningen om faderens død f.eks. kan være at indgå i samtalen, som det ses med veninden. Pigens
reaktion bliver en krænkelse på den sociale forventning informanten har, og informanten tvinges
derfor til at revidere om informanten mener det er okay at fortælle andre om sin fars død i sådan en
social interaktion ”fordi jeg tænkte bagefter tænkte det behøvede jeg måske ikke og have fortalt
hende der”. De Fina beskriver denne problemstilling således:
In that sense, it has become generally accepted that different types of narratives emerging in different types
of interactional contexts provide specific loci for the construction of particular inventories of identities. […]
the identities that people display, perform, contest, or discuss in interaction are based on ideologies and
beliefs about the characteristics of social groups and categories and about the implications of belonging to
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them. These ideologies and beliefs underlie in complex ways the discourse produced in interaction by social
actors. (De Fina:2009, 354-355)

Der skabes altså en forståelse for informanten om, at man ikke må fortælle ikke-nære relationer om
faderens død, og det bliver denne forståelse der trækkes på når informanten møder nye relationer,
og befinder sig i lignede sociale sammenhænge. Pigens reaktion bliver en turning point for
informanten, fordi det bekræfter den negative forestillingen som informanten har om omverdens
reaktioner til informantens sorg. Dette bliver senere den forståelse af passende performance,
informanten trækker med sig i lignede sammenhænge. Pigens handlinger får derved direkte
konsekvens for informantens måde at anskue sig selv på, men særligt også sin sorgpraksis. Idet
pigen afviser informantens behov for at fortælle om sin fars død, skabes der for informanten en
forståelse af at det er forkert at fortælle andre om sin fars død. Denne forståelse skaber således tvivl
hos informanten om det er rigtig eller forkert at følge sit behov for at tale om faderens død, og
sorgpraksissen bliver derved en forestilling om, at det sorg er definerende for informanten, samt i en
form der begrænser informantens selvforståelse.
Med Goffmans ord om stigmatisering ”Det, der er på spil, er med andre ord en social proces,
hvorigennem nogle menneskers normale sociale identitet ødelægges som følge af omgivelsernes
reaktion, kategorisering og bedømmelse” (Goffman: 2016, 20), forstås det altså at krænkelser på
selvforståelsen af sorgpraksis, virker stigmatiserende for selvet. Med denne viden forstås det
derved, at sorgpraksissen bliver ensom via selvforståelsen om at man ikke må tale om faderens død.
Dette bevirker en sorgpraksis som definerer selvet som anderledes og uden for fælleskabet; sorg
bliver derved et handikap for selvets muligheder for at opretholde sin sociale identitet.

13.4   Applicering af dynamiske begreber
Det er indtil nu præsenteret, at relationen mellem samtalepartnerne er afgørende for om samtalen
begrænser eller åbner muligheder for informanten, hvis relationen er nær kan man godt tale om
sorg, hvis relationen ikke er nær, vil modtagelsen ikke naturligt åbne muligheder for jeg’et.
Yderligere er det blevet fremvist, hvordan betydningen af tid forekommer som relevant. Idet det er
kort tid siden informantens far er død, findes det for informanten nærliggende at tale om, hvordan
informanten har det. Det er også fremvist, hvordan pigens reaktion får betydning for informantens
selvforståelse, hvordan reaktionen faktisk bevirker at sorg bliver stigmatiserende.
I henhold til mine tidligere udviklede dynamiske begreber, forstås det altså at der er tale om en
udveksling mellem pigen, informanten, og veninden, hvor veninden giver mulighed for at praktisere
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sorg i fællesskab, og informanten giver pigen invitation til at deltage i samtalen og i informantens
sorg, hvor pigen fratager informanten mulighed for at praktisere sorg i fællesskab, ved at afvise
denne information med et overfladisk svar og at gå fra samtalen. Derved lukkes samtalen og
bevirker at informanten trækker på denne forståelse i lignede situationer, og dermed ikke praktiserer
sorg i fælleskab med ikke-nære relationer og skaber (som det ses i konteksten og forud for
narrativen) en forståelse for informanten om, at omverden reagerer negativt på at få at vide at
faderen er død.

14   Den hensynsfulde sorgpraksis
En af de mest centrale problemstillinger der findes i empirien findes i at der tages hensyn; både fra
mennesket i sorg til omverden, og at menneskerne i sorg forklarer omverdens reaktioner med ”et
misforstået hensyn”. Jeg vil nu analysere dette narrativ fra interview 2 som udtrykker flere
problemstillinger fundet i empirien, men som alle bunder i, at der ikke findes en hensigtsmæssig
samtalekultur for sorg.
Interviewer: kan du finde på hvis du har en ikke så tæt relation og fortælle dem
hvordan du har det
I2: hm: (..) hvis folk spørger så kan jeg godt øhm:
Interviewer: hvis nu de ikke ved (.) at du har mistet din mor kunne du så finde
på og sige at du var i sorg
I2:
1 ind: årh det er faktisk svært og sige fordi jeg har nemlig mødt (.)
kollegaer på mit arbejde
2 ori: eller det er fordi jeg på et bibliotek og
3 han: så var der f.eks. en vikar der spurgte mig nå men hvordan går det så
2 ori: og vi er ikke tætte over hovedet men han er bare meget øh: social og sød venlig
3 han: og så fortalte jeg bare at (.) jeg jeg
4 ori: eller det jeg ofte (.) har gjort (.) når folk spørger hvor langt jeg er i mit studie
5 ori: så kan jeg sige jeg er på mit 2. semester
6 han: men jeg er faktisk startet for et år siden og har været sygemeldt fordi
jeg mistede min mor det
7 eva: er sådan jeg bruger den anledning til at fortælle om det (.)
8 eva: og så synes jeg øhm: jo jeg generelt hvis folk spørger hvordan går det
eller et eller andet
9 afs: så ville jeg fortælle (..) ja
Interviewer: ja øhm: hvordan kan være at du bruger den at du siger det med dit
studie er der en bestemt grund til det
I2:
det nok fordi jeg tænker det er en (.) fordi jeg vil faktisk rigtig
gerne fortælle om det
men jeg føler (.) det svært og bare sige uden at have en bestemt anledning
og så tænker jeg jeg er så og så langt på mit studie
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og øh heh håber jeg at folk undrer sig over at jeg ja
hvad skal man sige har været så lang tid om det
og så kan jeg jo bruge det som anledning til at forklare at det sådan ja det faktisk
lidt spøjst (.) men ellers så synes jeg (.) så kan jeg ikke rigtig
lige finde en anledning i det folk siger eller et eller andet til
og fortælle hvad der er sket
Interviewer: det skal der helst være
I2:
1 ind: det det var nok også noget med at jeg som person er ret
(.) indadvendt (.) når jeg møder nye mennesker
Interviewer: kunne du så tænke dig når du siger det med din mor du siger også det
med håber de undrer sig når så de ikke undrer sig så siger du det
selv
I2:
2 eva: ja det jeg har så ikke oplevet at folk undrer sig
3 han: så spørger de måske nå så du er lige startet (.)
4 eva: nu fordi jeg siger jeg jeg lige start- eller jeg er på 2. semester
5 han: nå så du startet i sommers så
6 han: siger jeg nej jeg er faktisk startet i for- foråret eller vinteren
7 han: men det var pga. af at min mor døde så jeg har været sygemeldt
8 eva: og jeg har ikke oplevet folk undrer sig som sådan de spørger bare af nysgerrighed
Interviewer: hvad er folk så reaktion hvad er folks reaktion når du siger det
I2:
9 eva: der (.) jeg synes det faktisk måske overvejende siger folk de det
jeg ked af at høre det jeg sgu ked af det hjælper altid at bande
lidt men (.)
10 eva: eller også så (.) så har jeg også observeret folk der
laver sådan (.) sådan ansigtstrækninger
11 eva: sådan lidt det arh den var ikke god eller sådan
12 eva: jeg ved ikke hvordan man heh jeg ved ikke hvordan jeg skal beskrive det med ord
13 eva: men de så medfølende ud kan man sige (.)
14 eva: så generelt medfølelse
Interviewer: dem der så laver det ansigt siger de så noget
I2:
15: han nej men så jeg måske også selv god til bare at hoppe videre i samtalen
Interviewer: hvad gør du så hvad kan du finde på at sige
I2:
16: han hvor hvis så kan jeg finde på at spørge og deres studie eller hvad de nu laver
Interviewer: hvad tænker du om at de ikke spørg- siger noget
I2:
17 eva: heh (.) heh det er også lidt øh: det er også lidt ambivalent
fordi (.) nogen gange ville jeg faktisk ønske at
18 han: det kan jeg i hvert fald huske der tidligere hvor det var mere kaotisk i min sorg
19 han: så ville jeg faktisk nogen gange ønske at folk satte sig ned og sagde (.)
fortæl det hele
20 eva: fordi jeg bare havde brug for at (.) få sagt det højt hele tiden
21 eva: men så alligevel (.) havde jeg også selv lyst til
bare gå videre fordi jeg ville heller ikke gøre at det var akavet
for personen især hvis det ikke er tætte relationer
22 afs: så det sådan en balance nå men hvor meget skal man tale om det (.) så
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Bruner pointerer, hvordan der til kulturer findes forskellige handlemønstre og at disse ofte er så
inkorporeret i os, at vi slet ikke lægger mærke til det – det er det normale (Bruner:1999, 55-569).
Som jeg indledningsvist til dette narrativ beskrev, består en af de væsentligste problemstillinger
fundet i empiren i, at de samtalekulturer der findes for sorg ikke findes hensigtsmæssige fra
mennesket i sorg side. Der findes yderligere et problem i, at omverden ikke ved, hvordan man skal
samtale om sorg, hvorfor det sker at der brydes med ”normalen”; eller rettere, der findes endnu ikke
konsensus om hvad der er ”normalen” for samtaler med mennesker i sorg. Når vi indgår i
forskellige kulturer indtager vi forskellige roller; ”når folk går ind på posthuset, opfører de sig
”posthusagtigt” (Bruner:1999, 56). Problemet som vil anskueliggøres i narrativet er, at der ikke
findes en ”normal” for hvordan man indgår i sorgsamtaler; det vides altså ikke, hvordan man
opfører sig ”sorgsamtaleagtigt”.

14.1   Der skal være en anledning
For den første fortælling i overstående citat ses det, hvordan informanten forsøger at udvise hensyn
til situationen ved at anvende et samtaleemne som indgår i hverdagsfortællinger med ikke-nære
relationer: fortællinger om hvordan det går med studiet.
Narrativen indledes med en beskrivelse af, hvordan samtalepartneren opfordrer informanten til at
fortælle om hvordan det går. Når samtalepartneren spørger til hvordan det går, vil et umiddelbart
svar for informanten være at fortælle om, hvordan informanten har det i forhold til sin sorg, fordi
det er det som i det øjeblik er afgørende for, hvordan informanten har det. Men spørgsmålet om
hvordan det går, er i bestemte situationer og i relation til ikke-nære relationer defineret som
værende small talk, som vi kender det fra mødet med en perifer relation på gaden, og som i dette
tilfælde kollegiale relationer. Derfor forventes der også bestemte svar til sådan et spørgsmål, og i
relation til situationen også et svar der giver accepterede fortællinger om hvordan det går.
Med Bruners beskrivelse af, hvordan vi indtager forskellige roller efter hvilke kulturer vi
indgår i, kan informantens ret til at fortælle om sin mors død forstås ud fra denne pointe.
Informanten befinder sig i en samtale med en kollegial relation, som i de evaluerende elementer
beskrives som værende social og venlig, men ikke en tæt relation. Emnet for samtalen indgår i hvad
der findes ”normalt” for kollegiale relationer. I sådanne samtaler findes det legitimt at spørge til
hvordan det går med kollegaens børn, om kollegaerne har haft en god weekend og for studerende er
et ”normalt” samtaleemne, hvordan det går med studierne. Dette beskrives af Bruner som
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”situationsreglen”: folk performer på en måde som er i overensstemmelse med de omgivelser de
befinder sig i (Bruner:1999,55).
Informanten performer altså umiddelbart i overensstemmelse med situationen ved at fortælle om,
hvordan det går med studiet, men bryder senere med situationsregelen ved at fortælle om sin mors
død. Når informanten trækker på et ”normalt” samtaleemne for den givne situation, som anledning
til at fortælle om moderens død, forsøger informanten at udvise hensyn til situationen, og forsøger
dermed også at legitimere at have ret til at fortælle om sin mors død, fordi det bliver en del af en
allerede accepteret fortælling. De evaluerende elementer 7 og 8 beskriver, hvordan det er vigtigt at
kunne fortælle om moderens død på baggrund af en opfordring. Altså hvis folk spørger hvordan
informanten har det, og at det er i sådanne sammenhænge informanten vil indvie ikke-nære
relationer i sin sorg. Narrativens afslutning ”så ville jeg fortælle (..) ja” bekræfter vigtigheden af at
kunne fortælle om moderens død i en allerede accepteret sammenhæng, og at fortællingen skal ske
på en opfordring.

14.2   Samtalepartners handlinger
Hvor det i afsnittet ”den åbne sorgpraksis” sås at samtalepartneren afviste invitationen til samtalen
om faderens død. Ses det i denne fortælling, hvordan samtalepartneren udtrykker forståelse for
informantens fortælling ”det jeg ked af at høre” og ovenikøbet at det forstærkes via sgu ”det jeg sgu
ked af”.
Selvom informationen umiddelbart accepteres, ses det dog også, hvordan der ikke er yderligere
reaktion til informationen. Der bliver hverken stillet modspørgsmål, eller inviteret til at åbne op for
den del af samtalen. Yderligere udtrykker informanten at nogle reagerer helt uden at sige noget ”så
har jeg også observeret folk der laver sådan (.) sådan ansigtstrækninger sådan lidt det arh den var
ikke god eller sådan”, hvormed der nonverbalt gives udtryk fra samtalepartneren om, at det ikke er
en normal information for den givne situation. Med henvisning til John Austin pointerer Bruner,
hvordan man ikke kun lærer sprog, men også hvordan man gør ting med ord, og argumenterer
derfor dertil at børn ikke kun lærer hvad de skal sige, men også ”hvordan, hvor, til hvem og under
hvilke omstændigheder” (Bruner:1999,73). Med overstående analyse af situationen, og hvordan der
anvendes en normal fortælling for situationen til at fortælle noget uventet for situationen, ses det
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hvordan den ”normale”7 fortælling er med til at udløse en mindre afvisende reaktion fra
samtalepartnerne.
Samtalepartneren handler ikke ligeså afvisende som pigen i narrativen om den åbne
sorgpraksis. Her udtrykker samtalepartneren medfølelse, men samtidig ses det, hvordan der ikke
åbnes yderligere op for den del af samtalen, hvorfor informanten efterlades til at søge tilbage til et
accepteret normalt samtaleemne og ”hopper videre i samtalen” som det udtrykkes.
Ser man på citatet fra Bruner, forstås det at informationen bryder med hvad der findes
normalt for situationen. Altså at informanten handler i strid med hvad der opfattes som normalen
for kollegiale samtaler. Men det kan også anskues, at netop fordi samtaler om sorg ikke er noget vi
har lært, ved samtalepartneren ikke hvad der er et normalt svar; om det er en normal situation at få
det at vide i, om vedkommende er den rette at fortælle det til osv.
Derfor ses det også, hvordan samtalepartneren giver et kort svar, måske fordi de ikke kender til den
nye situation og derfor ikke ved hvordan man agerer ”sorgsamtaleagtigt”. Reaktionen bliver derfor
at man laver ansigtsudtryk der udtrykker medfølelse, eller at man kommer med en kort
tilkendegivelse.
Det er fundet i empiren at dette er en udpræget reaktion for ikke-nære relationer, men det udtrykkes
samtidig fra informanterne at sådanne reaktioner ikke findes tilfredsstillende, samt at informanterne
ofte udtrykker at reaktionerne må findes i ”berøringsangst”. Jeg vil derfor nu gå videre til et af de
mest centrale problematikker fundet i empirien: at der både vises hensyn fra informanternes side
mod omverden, og at omverden udviser et hensyn mod dem, og at dette begrænser sorgpraksissen.

14.3   Det situationelle hensyn
Når vi ser der opstår en spænding i situationen er det klarlagt at dette bunder i et brud med
normalen for den givne situation. Yderligere kan konflikten også anskueliggøres ud fra Bruners
tidligere beskrevet elementer til et narrativ. Informanten har målet om at fortælle folk om sin
moders død, og anvender et situationsaccepteret samtaleemne til at opnå sit mål om at fortælle om
moderens død, men situationen og målet strider mod hinanden, hvorfor der opstår en spænding som
informanten må håndtere med bestemte værkstøjer8 (Bruner:1994, 43). Informanten fortæller

7

Jeg har indledningsvist sat normal i situationstegn, fordi det er udefinerbart hvad der er normalt.
Med denne introduktion til kompleksiteten og problematikken i at anvende et ord som normalt, vil
jeg nu gå videre uden at skrive normalt i situationstegn.
8
Begreberne er en fri oversættelse af Bruners før beskrevne elementer til et narrativ
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hvordan værktøjerne til at løse problemerne er at ”hoppe videre i samtalen” f.eks. ved at spørge
”hvor hvis så kan jeg finde på at spørge og deres studie eller hvad de nu laver”.
Gail Jefferson bearbejder konversationsanalytikeren Harvey Sacks i ”On stepwise transition
from talk about a trouble to inappropriately next-positioned matters”, og argumenterer for hvordan
nogle emner anses som pinlige eller kontroversielle, hvilket medfører problemer til samtaler. Dertil
præsenterer Jefferson, hvordan samtalepartnere afslutter emnet eller samtalen for overkomme disse
sammenstød. Når informanten spørger til samtalepartnerens studie ”eller hvad de nu laver”
foretager informanten det som Jefferson kalder conversation restart; for at komme ud af et
problematisk samtaleemne produceres der noget der markerer at der startes på et nyt emne
(Jefferson:1984, 193).
Ochs og Capps begrebsliggør, hvordan der i samtaler kan opstår ”unexpected, problematic
events” og hvordan svar derefter enten kan være ”goal-based eller non-goal-based”. Non-goalbased svar medfører bl.a. ændringer i personens eller objektets psykologiske eller fysiologiske
tilstand. Goal-based svar tilbyder personen mulighed for at opnå sit mål. Et narrativ kan indeholde
begge svarmuligheder eller et af svarmulighederne (2001, 173). Med analysen om, at informantens
mål findes i at ville fortælle om sin mors død ”det nok fordi jeg tænker det er en (.) fordi jeg vil
faktisk rigtig gerne fortælle om det” og slutligt bekræftes ”så ville jeg faktisk nogen gange ønske at
folk satte sig ned og sagde (.) fortæl det hele” fremvises det, at samtalepartnernes svar er non-goalbased, og at svarene ikke tilbyder informanten mulighed for at opnå sit mål. Dette medfører derfor
ændringer i informantens tilstand som det ses i den afsluttende sætning 21 og 22 ”havde jeg også
selv lyst til bare gå videre fordi jeg ville heller ikke gøre at det var akavet for personen især hvis det
ikke er tætte relationer” samt ”så det sådan en balance nå men hvor meget skal man tale om det (.)
så”. Med de non-goal-based reaktioner, klassificeret af Ochs og Capps komponenten
”psychological/physiological reponse (2001,173), stilles informanten overfor begrænsede
muligheder for at opnå sit mål, hvilket bevirker at de problematiske begivenheder provokerer en
ændring i informantens tanker og følelser. Dermed ses det, hvordan informanten indledningsvist har
et ønske om at fortælle andre og ikke-nære relationer om sin mors død, men at der den afsluttende
sætning, hvor informanten vender tilbage til interviewet, er sket en ændring i informantens
psykologiske tilstand. Derved at der for informanten hærsker tvivl om, hvor meget informanten må
tale om sin sorg med andre, og en opfattelse af sig selv som én der ikke ønsker at gøre det akavet
for andre. Denne tilstand udløses af samtalepartnernes reaktioner som ikke tilbyder muligheder for
informanten.
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Med dette ses det altså hvordan informanten begrænses i sine muligheder for at tilgodese sit
behov for at fortælle om moderens død, og at behovet ændres til at vise hensyn for situationen og
får samtalepartnerne. Informantens handlinger ændres derved fra at have fokus på sine egne behov,
til at være styret af hvad informanten ser som værende samtalepartnernes behov, nemlig ikke at tale
videre om moderens død. Informantens angency formes derfor til at være begrænset af
samtalepartnernes reaktioner, hvorfor informantens handlinger begrænses af hensyn til
samtalepartnerne.

14.4   Applicering af dynamiske begreber
Narrativen indledes fra problemstillingen set i tidligere analyserede narrativ; må man indvie ikkenære relationer i at sin forælders er død? Først ses det at informanten godt kan finde på at fortælle
om sin mors død til ikke-nære relationer, hvis det er på initiativ fra samtalepartneren. Dette udfoldes
med, at der gerne skal findes en anledning til at fortælle om moderens død. Denne pointe bekræfter
konflikten fra forrige analyse, hvor det sås at fortællingen og indvielsen i informationen om
forælderens død - uden en indledende fortælling, som understøtter grunden til at fortælle om
forælderens død- kan forårsage at samtalepartneren ikke responderer hensigtsmæssigt, og at
samtalen lukker.
Det er præsenteret, at udfordringen findes i, at informationen om moderens død bryder med
hvad der findes normalt for den givne situation, hvorfor informanten anvender værktøjet
conversation restarter. Yderligere er det beskrevet, hvordan samtalepartnerens non-goal-responce
ænder informantens følelser og tanker i henhold til at ville fortælle om sin mors død. Som i
foregående narrativ vil jeg nu anlægge mine dynamiske begreber til denne analyse for at
begrebsliggøre processen.
Indledningsvist findes der en udveksling, hvor informanten giver noget til sin samtalepartner i form
af et passende svar på samtalepartnerens spørgsmål, men også at informanten fratager
samtalepartneren mulighed for at reagere i overensstemmelse med situationen, fordi informanten
bryder med ”situationsreglen”. Dette stiller samtalepartneren i en ny situation, som tvinger
samtalepartneren til at skulle reagere i overensstemmelse med en anden situation end den som
indledningsvist fandt sted. Idet samtalepartneren ikke gør dette fratager samtalepartneren
informanten mulighed for følge sit behov, hvilket bevirker en ændring i informantens tanke og
følelser om at ville fortælle ikke-nære relationer om sin sorg. Dermed bliver sorgpraksissen ændret
fra at være noget ikke-nære relationer gerne må indvies i, og at disse relationer også kan hjælpe i
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sorgpraksissen ”fordi jeg bare havde brug for at (.) få sagt det højt hele tiden” til at det, at fortælle
om sin sorg, bevirker akavet stemning, og derfor er noget man ikke taler så meget om. Det ses
derved, hvordan der sker en påvirkning for informanten udløst af en udveksling om en aktivitet
samt, hvordan håndteringen af denne udveksling medfører at informanten må skifte position.
Det er nu blevet præsenteret, hvordan samtaler kan åbne og lukke, og at dette er betinget af hvilken
relation samtalen foregår med. Det er samtidig præsenteret, hvordan der findes et behov for at
fortælle om sorg til alle relationer, og hvordan omverden reagerer på sådan information. Endeligt er
det vist hvordan samtalepartnerens reaktioner, ikke kun for konsekvenser for selvet, men også for
de handlinger der kan udføres, og dermed også hvilke sorgpraksisser der er mulige at udføre for
mennesket i sorg.

15   Den isolerede sorgpraksis
Jeg har indtil nu foretaget analyser over samtaler, hvor informanten udtrykker at ville fortælle om
sin sorg. Som det ses i forløbsdiagrammet findes der også eksempler, hvor informanten udtrykker
ikke at ville tale om sin sorg. Jeg vil nu fremvise et sådant eksempel (se interview 7) for også at
fremvise, hvordan sorgen kan praktiseres alene, samt hvordan det ikke kun er relationen som er
afgørende for, hvilken sorgpraksis der stilles til rådighed.
Interviewer: og er det rart at have sådan en rutine
I7:
1ind: ja det er det egentlig øh: i starten også på mit jeg har valgt ikke at sige det på mit arbejde
2 ori: normalt så bliver det jo meldt ud af ledelsen når der sker sådan nogle ting men (.)
3 ori: men jeg arbejdede der jo ikke på det tidspunkt
4 ori: jeg blev ansat efterfølgende så det er aldrig nogensinde blevet meldt ud
4   han: og der kan jeg huske at det første år efter
5   ori: nu er der så mange der ved det efterhånden for jeg har sagt det til en del
6   han: men der var jo rigtig mange der spurgte ind til hvordan min far havde det
7   ori: for det var 9 måneder siden at han havde været indlagt øhm:
8   han: og så (.) spørger de så nå men hvordan takler din mor det
9   han: og så sidder jeg der og tænker ja hvad skal jeg svare
10   eva: og der havde jeg virkelig svært ved at håndtere det i starten
11   eva: jeg vidste ikke hvad jeg skulle sige
12   eva: hvor der tror jeg at man eller jeg er blevet meget bedre til med tiden øhm
13   eva: og jeg tror også jeg er blevet lidt mere ligeglad med (.) hvad andre tænker
14   eva: og så siger jeg det bare
15   eva: for jeg kan jo ikke ændre det ved at jeg ikke siger det højt øhm: ja
Interviewer: og hvad kunne du finde på at sige før hvis de spurgte dig hvad
hvordan takler din mor det
I7:
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16   han: så havde jeg bare sagt fint (.)
17   han: og så dem der godt vidste at hun var død sagde jo så ikke noget
18   eva: men man kunne godt se at de kigge på mig og tænkte ((gispelyd)) hvordan reagerer hun
19   eva: begynder hun og græde eller hvad
20   ori: fordi i starten var det jo (.) der kunne jeg jo så havde fundet på (.)
21   han: det var typisk ved frokostbordet så spise færdig og så gå ud og være ked af det bagefter øhm:
Interviewer: og det når du siger være ked af det nu lyder det måske som et
åndsvagt spørgsmål
I7:
23 han: ja så gik jeg ud og græd ja ja så satte jeg mig ud på toilettet og
[græd]
Interviewer: [græd og græd og gærd]
I7:
24 han: eller gik hjem fordi jeg så ikke kunne holde ud og være der
25 eva: og (.) tænkt hvis de kan se mig bagefter
26 han: nu sidder jeg sådan meget afskærmet nede i et hjørne på det tidspunkt
27 han: så jeg kunne godt (.) komme ud fra toilettet og så sætte mig på min plads
28 han: og så var der ikke så skulle du komme over til mig for sådan rigtig og kunne se mig
29 eva: ∞jeg kan ikke gemme mig i dag nu sidder jeg midt i det hele∞
30 eva: så det var egentlig okay for mig på det tidspunkt
31 eva: øh men øh (.) men men altså jeg håndtere det nok bare ikke helt rigtig dengang tror
32 eva: jeg (.) beskyttede jeg nok mere mig selv
Interviewer: hm:: og det med at håndtere det rigtigt (.) hvordan skulle man
håndtere det rigtigt
I7:
33 eva: jeg skulle bare have sagt det (.)
34 eva: det jeg følte jeg jo heller ikke det var at lyve dengang
35 han: jeg snakkede jo bare videre på
36 han: og det jeg kan også huske jeg flere gange prøve du ved at svare generelt på
det uden egentlig at snakke om hende i nutid (.)
37 han: men (.) men der var flere af dem som stilte sådan meget nærgående spørgsmål
38 eva: og det er det er virkelig virkelig svært så og skulle undgå det
39 eva: når jeg har rigtig svært ved sige højt hun er død uden at græde
40 eva: så synes jeg det var (.) det var virkelig svært for mig
41eva: hvor det kan jeg godt i dag
42 eva: men (.) men det kan jeg huske det kunne jeg ikke det var
43 afs: (.) og bare sådan optakten til og skulle sige det det var rigtig
svært for mig på det tidspunkt

I denne fortælling præsenteres det, hvordan informanten ikke ønsker at tale om sin moders død på
sin arbejdsplads, samt hvilke strategier informanten gør brug af, når informanten konfronteres med
spørgsmål, sætning 36. Som det er beskrevet i tidligere analyse, kan sådanne spørgsmål ses som en
invitation til at fortælle om sin sorg. Yderligere fremvises det også, hvilken praksis det medfører
sætning 23-24 ”ja så gik jeg ud og græd ja ja så satte jeg mig ud på toilettet og [græd]” og ”eller gik
hjem fordi jeg så ikke kunne holde ud og være der” samt en uddybende forklaring til denne praksis i
sætning 39, 40, 42 og 43. Endeligt præsenteres det også at der findes forestillinger om korrekt og
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forkert sorgpraksis sætning 31-32, og at dette er medvirkende for hvilke handlemuligheder
informanten finder at have til rådighed.

15.1   Samtalernes konflikter
I de evaluerende sætninger ses det både, hvordan informanten udtrykker at der sker en udvikling i,
hvordan informanten ser sig selv i sorgen, og hvordan der findes en enorm konflikt i at skulle
performe et selv som strider med virkeligheden - at informantens moders er død. Jeg vil indlede
denne analyse med Goffmans kendte ord:
”When an individual plays a part he implicitly request his observers to take seriously the impression that is
fostered before them. They are asked to believe that he character they see actually posesses the attributes he
appears to possesss, that the task he performs will have the consequences that are implicitly claimed for it,
and that, in general, matters are what they appear to be” (Goffman:1959, 17)

Det er tidligere beskrevet, hvordan performance er situationsbestemt, samt at performans i mange
situationer er så inkorporeret i os, at vi slet ikke anser os selv som performende; det er når vi
befinder os i normale situationer, når vi performer normalt. Det er ligeledes beskrevet, hvordan der
kan opstå et problem når vi ikke opfører os i henhold til det normale, og hvordan dette har stor
indvirkning på selvet og dens praksismuligheder. I relation til Goffmans ord, forstås det hvorledes
performance også skal accepteres af omgivelserne, og at de egenskaber der præsenteres,
opretholdes i form af andres bekræftelse af dem.
Hvor det tidligere er set at performance af sorg udtrykkes som en svær balance mellem at ville sige
det, og bryde med de normer der findes for samtaler med ikke-nære relationer, ses det i denne
fortælling, hvordan informanten ønsker at performe sin sorg uden at involvere ikke-nære relationer.
Derved ses det også hvordan informanten ønsker at opretholde et selv der fører tilbage til før
moderes død.
I sætningerne 7 og 10 præsenteres anledningen til at fortælle om sin moderens død, og
hvordan informanten sættes i tvivl om et passende svar til spørgsmålet. Jeanet Holmes (2009, 166)
beskriver, hvordan der i arbejdssfærer findes mange ’tale funktioner’, hvorfor forhandlingerne af
social identitet sker i et krydsfelt mellem disse funktioner. Der findes således talemåder relateret til
at opretholde arbejdspladsens mål, tale som fungerer som socialt bindeled kollegaer imellem og tale
som relaterer sig til den professionelle sfære. Når informanten udtrykker at være i tvivl om et
passende svar og vælger at at svare ”fint” til hvordan moderen har det, kan dette svar ses ud fra
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hvad der tidligere er behandlet som situationsreglen. Informanten forsøger at svare til de
omstændigheder informanten befinder sig i: en arbejdsrelateret situation.
Konflikten findes både idet at informanten ikke ved hvad et passende svar er i omstændighederne
og derfor vælger at performe et professionelt selv; et selv som går i konfrontation med det selv som
nogle af kollegaerne kender til, et selv i sorg. Når informanten senere beskriver, at der er
arbejdsrelationer som kender til moderens død, som reagerer på at informanten ikke performer i
overensstemmelse med det selv de kender, findes konflikten.
Når nogle kollegaer ved at informanten er i sorg, og andre ikke ved det, findes der
forskellige samtalebetingelser i situation.
Med de kollegaer som kender til moderens død, findes der en situation, hvor informanten
kunne fortælle åbent og ærligt til spørgsmålet. Med de kollegaer som ikke kender til moderens død,
findes der også muligheden for at indgå på normal vis i samtalen, som en kollega på lige fod med
de andre; og dermed også muligheden for ikke at skulle performe sin sorg.
Som det sås i afsnittes ”den åbne sorgpraksis” kunne informanten have valgt at indvie de andre
kollegaer i sin sorgpraksis ved at fortælle at moderen er død, men som det ses i sætning 12-14
findes der en tvivl i hvordan informationen skal gives, samt en bekymring for andres reaktion ”og
jeg tror også jeg er blevet lidt mere ligeglad med (.) hvad andre tænker”, og derfor også et hensyn til
at ville indgå på lige fod med sine kollegaer.
Konflikten udfoldes med reaktionen fra de kollegaer som kender til moderens død. Her kan
det både anskueliggøres, at de giver informanten mulighed for at opretholde rollen som almindelig
kollega ved ikke at sige noget, men samtidig også at deres reaktion begrænser informanten i at
opretholde sin rolle.
Jeg indledte denne analyse ved at citere Goffmans pointe om at mennesker i deres performance,
ønsker at deres rolle tages alvorligt. Selvom kollegaernes reaktion umiddelbart giver informanten
mulighed for at opretholde sin rolle over for de restende kollegaer, fratager de informanten rollen
som almindelig kollega ved deres reaktion ”men man kunne godt se at de kiggede på mig og tænkte
((gispelyd)) hvordan reagerer hun”. Med denne sætning henviser informanten til, at informantens
performance ikke tages alvorligt, og at informanten afsløres i at ”ting ikke er som de syner at være”.
Når informanten skifter sin fortælling til at være i 3-person og anvender man frem for jeg, udtrykker
informanten en oplevelse af, at kollegaernes afsløring var synlig for de resterende kollegaer,
hvormed informanten fratages muligheden for at opretholde sin performance, og derfor f.eks. går
fra frokostbordet eller går hjem.
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15.2   Opretholdelse af mening
I sætningerne 39 og 40 fortæller informanten, hvorfor informanten ikke ønsker at tale om sin sorg,
fordi det er for svært at sige højt at moderen er død. Dermed præsenterer informanten et selv der
ikke ønsker at blive konfronteret med moderes død, og hvordan det at sige det højt bringer det til
virkelighed, hvilket bevirker at informanten bliver ked af det.
Som det før er analyseret opstår konflikten for denne fortælling i, hvordan informanten
ønsker at opretholde et professionelt selv, men at dette mål er svært at opretholde, dels fordi der
findes kollegaer der kender til moderens død samt fordi de resterende kollegaer stiller nærgående
spørgsmål ”men (.) men der var flere af dem som stilte sådan meget nærgående spørgsmål”.
Hertil udtrykker informanten at anvende en taktik, hvor informanten svarer generelt på spørgsmålet,
men uden at tale om moderen i nutid. Dette refererer tilbage til den evaluerende sætning ”det jeg
følte jeg jo heller ikke det var at lyve dengang”, hvor informanten træder ud af fortællingen og
berettiger sin taktik overfor mig som samtalepartner i interviewet. Men denne sætning fortæller
foruden om, hvilke taktikker informanten gjorde brug af for ikke at tale om sin mor; nemlig et andet
interessant aspekt: at der er sket et skift i informantens moral stance.
Sammenligningskonjunktionen jo implicerer en selvfølgelighed i informantens performance som
legitimerer, at dét ikke at fortælle om moderes død til kollegaer, er en normal handling, hvorfor det
ikke ses som at lyve. Idet informanten inkorporerer denne evaluering i sin fortælling, beretter
informanten også om, at det kan anskues som værende forkert ikke at fortælle om sin moderes død,
hvorfor informanten føler et behov for at legitimere sin handling.
Skiftet i informantens moral stance findes i dengang. Som beskrevet forsøger informanten at
legitimere sin handling både ved at træde ud af fortællingen og inkorporere evalueringen i sin
fortælling, og ved at anvende jo. Således findes det altså, at informanten ikke fandt det at lyve under
omstændighederne og yderligere, at det er en adfærd som kan anses som normal, men at
informanten i dag ikke finder det sandfærdigt. Derved dømmer informanten sin handling som
værende forkert, hvilket leder videre til de evaluerende og afsluttende sætninger som igen bekræfter
handlingen, idet sætningerne beretter om hvor svær en situation det var for informanten.
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Således søger informanten bekræftelse i at handlingerne var berettigede, fordi det var en svær
situation. I disse sætninger findes der et forsøg på at skabe mening med handlingerne.
Til at forstå denne proces vil jeg vil nu inddrage Anne-Marie Sønderbergs behandling af
Sensegiving and sensemaking in integration process fremført i Czarniawska & Gagliardis
Narratives We Organize by (Czarniawska & Gagliardis:2003, 7). Sønderberg prænsenter, hvordan
narrativer anvendes til at skabe mening ansatte imellem, og ansatte og ledelse imellem når der sker
organisatoriske forandringer. Jeg vil anvende Sønderberg, idet konflikten udløses af at informanten
befinder sig i en professionel sfære, hvor der sker ændringer for selvet som de andre ansatte skal
forholde sig til i denne professionelle sfære. Sønderberg anvender bl.a. Gioia og Chittipeddi til at
forklare sensemaking og sensegiving:
… ’sensemaking’ has to do with meaning constuction and reconstruction by the indvolved parties as they
attempt to develop meaningfuld framework for understanding the nature of the intended strategic change.
’Sensegiving’ is concern with the process of atempting to influence the sensemaking and meaning
construction of oters toward a preffered definition of organizational reality. (Gioia & Chittipeddi:1991, 442)

Selvom dette citat behandler organisatoriske strategiske ændringer, kan overstående anlægges
informantens fortælling, fordi informantens sorg er med til at bringe en ændring til arbejdspladsen
som kollegaerne skal forholde sig til. Jeg vil anvende citatetes begreber om sensemaking og
sensegiving for analysen.
Når informanten ikke ønsker at tale om sin sorg med kollegaerne er informanten med til
skabe en organisatorisk virkelighed, hvor kollegarene som kender til informantens sorg ikke må
afsløre informanten, og dermed en organisatorisk virkelighed om en arbejdsplads, hvor kollegaer
ikke skal spørge til privatlivet hos andre kollegaer. Idet informanten svarer at moderen har det fint,
forsøger informanten at influere, hvordan kollegaerne ser informanten. For de kollegaer som kender
til moderens død, forsøger informanten at konstruere rammer hvori de kan forstå at informantens
ændring ikke har betydning for informantens professionelle jeg. Informanten forsøger derved, at
skabe mening for de kollegaer som gisper når informanten ikke taler sandt om moderen, ved at
svare at moderen har det fint.
Således forsøger informanten også at skabe en organisatorisk virkelighed, som ikke er udsat
af ændringer hos informanten, men en virkelighed som leder tilbage til før moderens død.
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Når informanten vælger denne strategi findes det igen, hvordan informanten søger accept i at kunne
indtage forskelige roller, også roller hvor informanten ikke behøver at tale om sin mors død. Bruner
beskriver, hvordan ændringer i ens livshistorie i bestræbelsen på at møde andres forventninger, ikke
nødvendigvis skal ses som massive ’recastings’, men snare variationer indenfor en genre
(Bruner:1994, 51-52). Med dette forstås det altså at informanten ikke ønsker at lyve over for sine
kollegaer og caste sig selv udelukkede som værende uden sorg, men at informanten ønsker også at
kunne besidde en rolle, hvor der ikke er fokus på sorg. Da denne rolle ikke accepteres af
kollegaerne, bliver det som beskrevet svært for informanten at opretholde rollen, hvorfor der findes
sproglige taktikker til at undgå at blive afsløret.
Informantens ønske om at indgå normalt i den professionelle sfære udspringer som beskrevet af et
ønske om ikke altid at besidde rollen som én i sorg. Dette bekræftes yderligere i den efterfølgende
fortælling, hvor informanten udtrykker:
”jeg så havde et sted jeg kunne komme hvor jeg kunne være mig uden at (.) jeg følte folk kiggede på mig
eller tog særlig hensyn jeg havde brug for at være et sted hvor folk bare behandlede mig som de normalt
gjorde fordi det gjorde mine veninder ikke de var jo altså de var jo ligesom jeg var lavet i porcelæn og det
synes jeg jo var skide irriterende og mega frustrerende at de ikke bare (.) kan behandle mig som de plejer
øhm: altså snakke til mig som de plejer ikke”

Det forstås derved at informanten oplever at både nære og ikke-nære relationer ikke acceptere at
informanten performer et selv som leder tilbage fra før moderens død, og at dette begrænser
informantens handlinger og selvforståelse. Idet de nære relationer ikke accepterer informantens
performance, bliver det endnu vigtigere for informanten at have et sted, hvor informanten kan
performe som førhen, hvorfor informanten vælger ikke at indvie alle kollegaerne i moderens død.

15.3   Applicering af dynamiske begreber
Hvor der i de tidligere eksempler blev præsenteret et ønske om at tale om sorg fra informanternes
side, er det i denne fortælling præsenteret, hvordan der findes en dobbelthed for mennesker i sorg.
Denne dobbelthed består i at sorg fremkommer som værende stigmatiserende for informanterne,
hvorfor der findes et behov for at opretholde normalen; at kunne performe et jeg, hvor sorgen ikke
er definerende for jeg’et.
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Idet omverden ikke accepterer denne præmis, bliver sorgen stigmatiserende, hvorfor informanten i
dette tilfælde vælger at isolere sig med sorgen, og forsøger at opretholde et selv som leder tilbage til
før moderens død.

Det findes således at informanten i

udvekslingen fratages mulighed for at performe et andet jeg end ét der er i sorg, hvorved der sker en
påvirkning for informanten. Denne påvirkning leder til at der sker en håndtering for informanten,
som påvirker og har konsekvenser for hvilke performancemuligheder der findes for informanten.
Dette medfører at informanten må forholde sig på bestemte måder ”gå ud på toilettet og græde eller
gå hjem” hvilket fører informanten frem i nutiden med i de evaluerende sætninger 40-42. Dermed
organiserer informanten dig selv i datiden for derved også at gøre det i nutiden. Når informanten
fortæller om denne episode og dens konsekvenser organiserer informanten også sig selv i nutiden
med fortællingerne om ”øh men øh (.) men men altså jeg håndtere det nok bare ikke helt rigtig
dengang tror” samt ”jeg skulle bare have sagt det (.)”. Med disse evaluerende sætninger forstås det
at informanten organiserer sig selv i nutiden via fortiden, bl.a. med evalueringen af, at der er rigtig
og forkert sorgpraksis, og et tilbageblik på at informanten dengang ikke var i stand til at handle ud
fra hvad informanten finder at være rigtig sorgpraksis ”men (.) men det kan jeg huske det kunne jeg
ikke det var”.
Informantens organisering i rigtig og forkert sorgpraksis determineres i nutiden ved at informanten
evaluerer, at informanten i dag er i stand til at tale om sin mors død ”hvor det kan jeg godt i dag”.
Organisering får i dette eksempel stor betydning, fordi det er med til at determinere rigtige og
forkerte handlinger, som ud fra fortiden fører informanten til en ny position i nutiden. Således
forstås det desuden, at der sker en udvikling i sorgen. Hvor informanten tidligere praktiserende sin
sorg alene og isolerede sig i sorgen, udtrykker informanten i dag at være i udvikling i denne
position.
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16   Mønstre
Jeg har ønsket at anvende narrativteori til at opnå en dybere forståelse af hvilke sociale processer
der findes i samtaler om sorg. Dette valg er gjort på baggrund af det fundne problem som er
repræsenteret i empirien. Analysen af narrativer har gjort det muligt for at mig at undersøge, hvilke
sociale processer der findes i samtaler om sorg, og har givet mig mulighed for at applicere mine
dynamiske begreber til disse processer. Dermed er det blevet muligt for mig at finde mønstre i dén
sociale proces det er at indgå i samtaler om sorg.
Grounded theory foreskriver at mønstersøgning sker på baggrund af en ny kodning, hvor der
appliceres teoretiske begreber til at finde sammenhænge imellem disse. I mønstersøgningen
undersøger man relationerne mellem de forskellige begreber via kodning. Man spørger her sig selv
hvorfor, hvordan, i hvilken grad osv. (Guvå & Hylander:2003, 62-64). Da dette har været
fremgangsmåden i udviklingen af mine dynamiske begreber, har jeg valgt ikke at foretage en ny
kodningsproces, men i stedet anvende mine fund fra den narrative analyse til at finde mønstrene, og
med de applicerende teoretiske begreber finde frem til relationerne mellem disse, og mine egne
dynamiske begreber.

16.1   Samtalerne som mønster
Der er fundet flere interessante mønstre i empiren, men et fællestræk for alle informanterne er, at de
alle udtrykker at have været begrænset i deres sorg på et eller flere tidspunkter, og at disse
begrænsninger er udløst af omverdens reaktioner. De fleste informanter udtrykker, at de udover at
finde begrænsninger også finder relationer, hvor de kan tale om deres sorg, f.eks. med familie, nære
venner, eller med andre tilknyttet Børn, Unge og Sorg. Det særlig interessante ved dette fund er, at
der ikke findes et mønster i hvem informanterne udtrykker at finde mulighed for at dele sorgen
med. Nogle udtrykker, at de kan tale om sorgen med familie, mens andre finder begrænsninger i at
tale om sorgen med sin familie, og sådan gør det sig gældende for de resterende relationer; hvor
nogle finder muligheder finder andre begrænsninger. Derved bliver det muligt at forstå, at det ikke
kun er relationen der er afgørende for hvilke muligheder og begrænsninger der findes, men at det er
de samtalemuligheder og sociale processer deri, som er determinerende for jeg’et sorgpraksis.
Dette fund har jeg forsøgt at forstå dybere ved analysere tre empirisk repræsentative samtaler, hvori
der både åbnes for muligheder og sættes begrænsninger.
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16.1.1   Samtalernes mønstre
Informanterne for de analyserede eksempler har mistet for henholdsvis 2 år og 4 måneder, lidt over
6 måneder og næsten 3 år siden. Selvom eksemplerne både fremviser sorg kort tid efter døden af en
forælder, og sorgen efter et længere sorgforløb, ses det, hvordan informanterne trækker på en
forståelse af, hvordan begrænsende reaktioner fra omverden, er definerende for hvordan sorg
opleves. Samtidig er det præsenteret, hvordan mennesker i sorg indgår i et krydsfelt af praksisser,
fordi der findes et ønske om selvbestemmelse i hvornår sorgen skal være definerende for jeg’et. I de
tre eksempler findes der et mønster i, at der er et behov for at tale om det, og samtidig et behov for
at kunne tale om det uden at blive stigmatiseret.
Der findes derved forskellige roller inden for sorgpraksis. Mennesker i sorg er ikke bare
mennesker i sorg, men mennesker med forskellige sorgpraksisser, som mennesket selv ønsker at
definere hvornår skal praktiseres. Én sorgpraksis kan f.eks. være at græde som det ses i sidste
eksempel, en anden sorgpraksis kan være at fortælle og tale om sin sorg uden at græde, ligesom
man ville fortælle om andre aspekter af sit liv som det ses i det første eksempel, og en tredje
sorgpraksis kan være at ville fortælle andre om sin sorg som led i bearbejdelse og forståelse af
sorgen, og de hændelser der følger med. Således findes der ikke kun én sorgrolle, men flere
sorgroller. Når omverden reagerer negativt på de sorgroller som performes, bliver de ikke
accepteret, og dermed heller ikke længere en tilgængelig rolle.

16.1.2   Samtalernes proces
Med denne viden vil jeg beskrive den proces som findes at være mønsteret for samtaler om sorg.
Hertil vil jeg anvende mine dynamiske begreber. Mønsteret findes at være:
Igennem orienteringen sker der en udveksling som leder til håndtering hvilket bevirker position
som fører til en ny organisering. Jeg vil nu udfolde dette mønster både ud fra tidligere anvendt
teoretiske begreber, samt med beskrivelserne for mine dynamiske begreber.
Jeg beskriver orientering som et begreb hvor jeg’et handler ud fra fortid og fremtid, samt hvordan
jeg’et ønsker at sætte noget i system bl.a. ud fra forståelsen af tid. Når informanterne ønsker at
organisere sig i nutiden, udspringer dette af et ønske om at organisere sig selv i sorgen igennem tid.
F.eks. når informanten i det første eksempel fortæller, hvordan informanten har brug for at tale om
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sin sorg fordi det kun var to uger siden faderen døde, eller når den sidste informant fortæller at
arbejdspladsen det første år ikke kendte til moderens død. Derved fremgår det at informanterne
organiserer sig selv og sine handlinger i sorgen igennem tid. For at blive bekræftet i organiseringen
indgår informanterne i en udveksling med andre, hvor der enten gives muligheder eller sættes
begrænsninger. Idet informanterne fortæller om handlinger i nutiden og forventede handlinger i
fremtiden, sker dette ud fra en udveksling i fortiden, hvor informanten håndterede udvekslingen og
derfra håndterer sig selv. Som det f.eks. ses i det andet eksempel, hvor informanten udtrykker at
være indadvendt. Derved bliver de ydre påvirkninger, som findes i udvekslingen udslagsgivne for
selvets position, samt hvordan selv’et forholder sig til sin sorg og befinder sig i den. Som det f.eks.
ses i det sidste eksempel, hvor informanten beskriver at det var en svær situation, hvor informanten
ikke kunne sige højt at moderen er død. Med denne proces ledes selv’et til at organisere sig selv ud
fra den fortid informanten bærer med sig og må derved praktisere sin sorg ud fra et nyt system.
Denne proces findes at være determinerende for de udvekslingsmuligheder selv’et finder i nutiden
og i fremtiden.
Denne proces findes at være repræsentativ både for samtaler, hvor informanten finder
begrænsninger, og hvor informanten finder muligheder som det f.esk. ses i samtalen med veninden i
det første narrativ.

16.1.3   Diskussion af samtalernes proces
Denne analyse kan måske forekomme som simpel. At mennesker forstår sig selv, og forstår sig selv
på ny i relation til andre, er som beskrevet det socialkonstruktionistiske grundprincip. Dette er
yderligere behandlet med teorierne for narrativer, hvor det heller ikke ses som noget nyt at
mennesker møder udfordringer i relation til andre, og at dette kan have påvirkning for selv’et. Hvad
jeg finder at være en ny beskrivelse er, at alle mine informanter udtrykker at være sat i en
udveksling, hvor der ikke er lige muligheder for performance, hvor informanterne udtrykker at have
følt sig anderledes, vred, frustreret over omverdens reaktioner, og at dette har haft betydning for
deres sorgforståelse og sorgpraksis.
Begrænsningerne bliver ikke kun pålagt udefra, men foregår i et sammenspil jeg’et i sorg og
omverden imellem, dermed er stigmatiseringen ikke kun en ydre påvirkning, men en udveksling,
hvor mennesket i sorg accepterer stigmatiseringen, og bringer den videre i andre samtaler som sin
sorgpraksis. Således får mennesket i sorg ikke mulighed for praktisere nye roller i nye og andre
scener, men bærer gamle roller med sig på nye scener. Dette betyder ikke at mennesket i sorg aldrig
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kan bryde ud af gamle roller, men at de gamle roller bliver definerende for hvordan jeg’et og forstår
sin sorg.

16.2   Empiriens andre mønstre
Foruden mønsteret i hvordan samtaler sætter begrænsninger eller åbner for muligheder, er der
fundet et mønster i at relationen til afdøde er vigtig for hvordan mennesket ser sorg, og føler sig
berettiget til sorg. Når jeg har spurgt til informanternes sorg, har alle pointeret deres forhold til
afdøde og hvordan det var særligt. Med dette har informanterne også stadfæstet, hvorfor deres sorg
er unik fra andres. Når jeg f.eks. har spurgt til om der er forskel i sorg, pointeres det at deres sorg er
unik pga. af relationen til afdøde selvom følelserne der beskrives er meget eller helt ens med andres
beskrivelser. Yderligere beskriver informanterne, hvordan relationen er vigtigt, for hvor stærk
sorgen er. Her er ikke total enighed, men flere pointerer at sorgen ikke er den samme, hvis man
f.eks. har mistet en bedsteforældre frem for at miste en forælder. Differencen i svarene til dette
spørgsmål, findes i hvilket forhold man har haft til relationen, nogle mener at hvis bedsteforælderen
har udgjort en forældrerolle kan sorgen godt ses at være lige så stærk, men overordnet findes det at
der er et hierarki i hvor stærk sorg er, og at denne er udgjort af forholdet til relationen. Det
interessante i dette fund findes i følesen af sorg som særlig for den enkelte, fordi den leder til
forholdet til afdøde, men at følelserne der er beskrives til sorg stort set er det samme. Dette fund er
for komplekst til at jeg også har kunne behandle det i mit speciale. Jeg har derfor holdt fokus på det
problem jeg tidligere har beskrevet, men vil fremlægge dette mønster som potentiale for videre
undersøgelse hos andre.
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17   Sorg versus sorgpraksis
Interviewer: hvordan (.) du sagde at tristhed og kedafdethed det ikke var ord der dækker nok og sorg
ligesom bare var det eller ikke bare men det er det der sådan (.) hvad ligger der i sorg
I2: ja jamen når jeg siger det nu her heh så synes jeg der ligger alt i sorg (.) det inkluderer også vrede (.) ja (.)
og jamen på en måde også glæde fordi jeg efterhånden finder ud af at det at være i sorg det er mange ting (.)
det er at bearbejde tabet af min mor (.) men hvor jeg tænker at sorg er (.) det dybere og voldsommere end
tristhed f.eks. ja (.) det indebærer jo alt det savn og uretfærdighedsfølelse og vrede og ja (.) ja det meget sjovt
det jo egentlig også en proces (.) ligeså meget som det er en følelse tænker jeg (.) ja heh (interview 2)

Som det er anført i afsnittet ”hvad ved man egentlig om sorg” har teorier om sorg i høj grad haft
fokus på følelser; når man er i sorg, føler man dét og dét. Med Freuds faseteori, har man i mange år
arbejdet ud fra, at man gennemgår bestemte faser i sin sorg. Denne diskurs er i dag stadig
dominerende om end man bevæger sig mere hen mod en forståelse af ”to spors teorien”, altså hvor
sorg ikke nødvendigvis er noget der sker i en lineær proces som har et slutmål, men at man bevæger
sig ind og ud af de forskellige følelser.
Når dette speciale anskuer sorg som en en praksis, og dermed også som handlinger, kan man
også se sorg som noget der påvirkes, og at denne påvirkning sker i relation til andre. Idet specialet
anser sorg som handlinger, anses sorg også som værende dynamisk og derfor foranderlig.
Når jeg har spurgt informanterne om, hvilke ord de vil sætte på sorg, er alle ordene forbundet med
følelser: vred, kærlighed, længsel osv. Men når jeg har spurgt videre ind til deres sorg, præsenterer
informanterne fortællinger hvori der findes handlinger f.eks., hvordan de fik at vide at deres
forælder var død, konkrete episoder med familie, venner og kollegaer, hvordan forælderen døde,
hvordan de indgår i sociale relationer, hvordan de tackler udfordringer, hvordan venner har været
søde til at hjælpe dem osv. Det er detaljerede fortællinger, som uddyber hvordan de er i sorgen, og
det er fortællingerne om handlingerne, der bringer mening til følelserne og som organiserer
følelserne i sorgen; i fortid, nutid og fremtid.
Jeg har i dette speciale anvendt ”sorgpraksis” til at beskrive de handlinger der fører til forståelse af
sorg for informanterne. Når informanterne beskriver de følelser der er forbundet med sorg, kigger
informanterne indad, og beskriver hvad der foregår isoleret i dem selv. Idet følelserne bliver
udfoldet i beskrivelser af de handlinger der medfører følelserne, bringes sorgen ud af jeg’et som
isolerede følelser og ind i sociale, relationelle virkeligheder.
Idet jeg har analyseret hvilke samtalemuligheder og begrænsninger der findes for mennesker i sorg,
har jeg forsøgt at beskrive den diskursive virkelighed som følelserne udspringer af. Med denne
forståelse forsøger jeg at præsentere forskellen i sorg og sorgpraksis. Med analysen af samtaler for

65

sorg, mener jeg at have fundet en forskel i at sorg er følelserne, savnet, frustrationen og
retfærdighed osv. og sorgpraksis er de handlinger som beskriver følelserne, og som er med til at
forme sorgen.
Denne distinktion kan være virkningsfuld i forståelsen af sorg, fordi sorg findes at være
udefinerbart, med resultatet, at mennesker i sorg, er i tvivl om hvad sorg egentlig er, og hvordan de
skal være i sorg. Som det findes nu, opereres der ikke med en distinktion i sorg. Som beskrevet
tidligere arbejder man i dag med definitionerne sorg og kompliceret sorg, og det er også den
diskursive praksis der findes både i Børn, Unge og Sorg, i medierne og i den almene diskursive
praksis.
Ved at indføre sorgpraksis som forståelsesredskab til at beskrive de handlinger som er med til at
udgøre sorg, vil sorg blive mere end følelser, og det vil forstås at handlinger i relation til andre er
medvirkende for sorgen for den enkelte.
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18   Konklusion
Idet jeg indledte dette speciale ved at fortælle om Anna, Anne-Sophie, Laura og mine to
studiekammerater fra Uni, forsøgte jeg at skabe et personligt narrativ om, hvor stor indvirkning sorg
har på individer, og hvordan denne indvirkning påvirkes af hvordan omverden taler med mennesket
i sorg – eller i disse tilfælde hvordan vi ikke talte sorg. Derved forsøgte jeg også at påvise dels hvor
lidt der vides om sorg, og hvor stort et tabu sorg som samtaleemne er.
I min indføring til hvad der vides om sorg, præsenterede jeg slutteligt Benjamin Noys udsagn om at
tabuet om døden nu definitivt er under opløsning. Jeg ønskede at præsentere denne pointe, fordi jeg
med fortællinger om Anna, Anne-Sophie og de andre, ikke kunne genkende dette udsagn, hvilket
senere er blevet bekræftet i min empiri.
Kvale og Brinkmanns ord: ” Hvis du gerne vil vide, hvordan folk forstår deres verden og deres liv,
hvorfor så ikke tale med dem”, har været min tilgang til at undersøge sorg. I dette speciale har jeg
derfor undersøgt, hvordan mennesker i sorg italesætter sin sorg, for derved at undersøge nærmere
hvad sorg er. Jeg har talt med mennesker der har mistet en forælder for kort tid siden og med
mennesker der har mistet deres forælder for længere tid siden. Dødsårsagerne har været forskellige.
Nogle har mistet deres forælder pludseligt, nogle har mistet deres forælder efter et længere
sygedomsforløb. Jeg har talt med mennesker i sorg enkeltvis, observeret hvordan folk i sorg taler
sammen, og faciliteret en fokusgruppe for at afprøve mine fund.
Med grounded theory har jeg fået mulighed for at udvikle begreber til at beskrive
informanternes fortællinger om sorg. Derved har jeg kunne finde frem til hvilke ligheder og
forskelle der findes i empirien. Denne viden har jeg anvendt til at behandle den mest fremtrædende
lighed som alle informanterne i flere af deres fortællinger udtrykte som værende definerende for
deres sorgpraksis; nemlig hvordan deres sorgpraksis defineres af begrænsninger og muligheder i
samtaler. Denne lighed behandles ikke blot som en lighed i fortællinger om sorg, men også som et
problem for dette speciale. De mange informanter har ikke kun givet mig et stort indblik i sorg, men
også bekræftet at mit behandlede problem gør sig gældende uanset dødårsag samt om det er kort tid
siden man har mistet, eller flere år siden man har mistet.
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I den afsluttende analytiske del, har jeg anvendt teorier om narrativer til at forstå, hvordan
informanterne forsøger at skabe mening i sorgen ved at placere sig selv i fortællingerne, og dermed
skaber fortællinger som sig selv som bliver definerende for, hvilke handlinger de udfører i deres
sorg. Ved hjælp af særligt Bruner har jeg forsøgt at præsentere, hvordan der i samtalerne opstår en
konflikt, fordi det at fortælle om sin forældres død bryder med kultur, situation og norm, hvilket
leder til reaktioner fra samtalepartnerne som begrænser jeg’et.
Disse konflikter har jeg udfoldet ved at anvende Ochs og Capps, som har gjort det muligt for mig at
fremvise, hvordan omverdens reaktioner er med til at ændre hvad informanterne finder moralsk
rigtigt og forkert, og dermed også hvordan hvordan der sker er justering i informanternes måder at
forstå og tale om sin sorg. Dermed har jeg forsøgt fremvist hvordan samtaler bliver normative for
sorgpraksis, fordi jeg’et reorganiseres af sine egne og andres blikke.
Jeg har analyseret tre eksempler som repræsenterer de væsentligste problemstillinger fra empirien.
Eksemplerne præsenterer processen for hvordan samtaler forløber, og hvilke konsekvenser det har
for informanternes sorgpraksis. Herved har jeg præsenteret tre former for sorgpraksis: den åbne,
hvor jeg’et ønkser at fortælle om sin sorg og også gør det til ikke-nære relationer og den
hensynsfulde, hvor jeg’et ønsker at fortælle om sin sorg også til ikke-nære relationer, men hvor der
tages hensyn til situationen og samtalepartneren og derfor forsøges at anvende taktikker til at
overkomme de situationelle normer. Endeligt har jeg præsenteret den isolerende sorgpraksis, hvor
der findes et ønske om at performe et selv som leder tilbage til før sorgen, men hvor der også findes
en konflikt i, at denne rolle ikke accepteres, hvorfor jeg’et isolerer sig i sin sorg. Fælles for de tre
eksempler fandt jeg at den sociale proces udløser en selvforståelse af at være anderledes hvilket har
indvirkning for sorgpraksissen. Dermed har jeg også fundet at sorgen kan blive stigmatiserende, og
at denne stigma udløses af de begrænsninger som sættes i samtaler. Herved kan jeg konkludere at
Noys betragtning om at tabu om døden er under opløsning, i hvert fald ikke gør sig gældende for
min empiri.
For at forstå proces til praksisformerne yderligere, har jeg appliceret de dynamiske begreber jeg har
udviklet under den indledende del af analysen. Via kodningen fandt jeg frem til begreberne:
udveksling, organisering, meningsdannelse, håndtering, påvirkning, position og aktivitet. Disse
begreber har jeg anvendt som afslutning på min narrative analyse for at forstå hvilke begreber der er
fremtrædende i processen, og hvordan de organiseres deri.
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Derved kunne jeg i min søgen efter mønstre, som grouded theory anlægger som arbejdsmetode,
anvende mine begreber til at forstå den proces der gjorde sig gældende for samtalerne. Her kom jeg
frem til et mønster hvor processen foregår således: igennem orienteringen sker der en udveksling
som leder til håndtering hvilket bevirker position som fører til en ny organisering. Som jeg
pointerede i min diskussion af samtalernes mønstre, kan denne analyse ses som simpel i forhold til
de narrative og socialkontruktionistiske anskuelser som anlægges for dette speciale. Ikke desto
mindre har jeg forsøgt at argumentere for at der findes noget nyt for forståelse af sorg i, at der i
udvekslingen ikke er lige muligheder for informanterne i hvordan de kan performe. Derved skaber
det ikke kun en udveksling, hvor der er begrænsninger i hvordan selv’et forstår sig selv, men også i
hvordan selv’et får mulighed for at handle og praktisere sorg i nutiden og fremtiden.
Igennem specialet har jeg anvendt begrebet sorgpraksis som begreb for hvordan sorg forstås og
udøves af mennesket i sorg. Igennem min analyse af mønstre fandt jeg frem til at sorgpraksis
adskiller sig fra sorg. Jeg har søgt at finde om der findes en distinktion mellem sorg og sorgpraksis,
og det svar jeg er kommet frem til hos andre er at sorgpraksis er hvordan man udøver sorg. Denne
anskuelse har jeg også tillagt mig og anvendt i specialet. Men i min analyse fandt jeg desuden, at
det er i sorgpraksissen at de følelser som umiddelbart beskriver sorg, organiseres og forstås.
Jeg har forsøgt at argumentere for, hvordan følelser beskriver hvad der foregår isoleret i
informanterne selv, og hvordan idet følelserne bliver udfoldet i beskrivelser af de handlinger der
medfører følelserne, bringes sorgen ud af jeg’et som isolerede følelser og ind i sociale, relationelle
virkeligheder. Denne analyse har bragt mig til at argumentere for, at der findes forskel i sorg og
sorgpraksis, og en afsluttende argumentation for, at denne forståelse kan anvendes som redskab til
at beskrive de handlinger som er med til at udgøre sorg. Dermed har jeg også argumenteret for at
sorg bliver mere end følelser, men også anses som værende handlinger i relation til andre som er
medvirkende for den individuelle oplevelse og forståelse af sorg.
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19   Abstract
It is my assertion that every human being at some point in their lives will experience grief from the
loss of a close relation. Even though death is the only thing in life we can be absolutely certain of,
we still know very little of the grief that follows the loss of a loved one. This Master’s thesis is a
qualitative study on how people who experience grief express this grief. I have gathered data from
facilitating interviews, observational studies at events at the organization Children, Young People &
Grief and from conducting a focus group. The mythology of Grounded Theory has not only offered
me an understanding to uncover relevant conditions, but also to explore how these conditions have
consequences for the actors (Corbin & Strauss:1990).
The coding of data has led me to understand that how people in grief engage in conversation has an
impact on how they practice their grief. The analysis for this study has therefore derived from this
perspective, using theories on narratives to unfold the process of conversations to understand how
conversational partners offer opportunities or set limitations for practicing grief.
The analysis demonstrates how people in grief have goals on either telling the conversational
partner about their grief or obtaining a performance that leads back to before the loss and therefore
do not wish to talk about their grief. The perspective of narratives display that the goals are rarely
met, and consequently the person in grief has to reorganize their practice of grief.
In the Danish language there is only the word sorg which is translated into grief. The Danish word
sorg therefore holds the multiple and still somewhat unknown aspects of grief and grief practice; in
the word there is no distinction between how grief is handled, practiced, experienced or which
feelings are related to the word. Through my analysis and work with data I have found that when
asked to what grief is, words of feelings and emotions are used to describe the word. In my work to
understand this further I have found that these feelings actually derive from social interactions. For
this reason I have argued that while the word sorg describes feelings, sorgpraksis (the practice of
grief) is the interactions where the feelings are organized and understood. Based on this analysis I
have argued concluded that there is a potential for a greater understanding of grief by making this
distinction between sorg and sorgpraksis.
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Bilag 1 Observationsstudier

Eksempel på feltnoter (til venstre er angivet hvem udsagnet kommer fra, så jeg har kunne adskille
deltagerene fra hinanden, deltagerene er angivet med numre, og i dette tilfælde hvor pårørende var
med, står P for pårørende og S for sørgende.

KBH. D. 9.2.17
•   Det er jo sådan noget man skal lære at leve med
•   Man siger man har mistet frem for at nogen er død – jeg har mistet min mor til … jeg
mistede min far for xx år siden.
•   Hårde perioder
•   Være med mig i det svære, blive i det
•   Nogen er gået bort (ikke død) (sagt af pårørende)
•   Ville ikke rive i såret for så blev du bare mere ked af det – sagt af pårørende
•   Jeg kunne godt være bedre til at spørge lidt ind (sagt af pårørende )
•   Jeg føler mig ret magtesløs, fordi jeg ikke rigtig ved hvad jeg skal sige (sagt af pårørende)
•   Det er et svært emne at tale om
•   Min far er død, det sværeste for mig er at min far ikke kan møde hende
•   Der er mange situationer hvor jeg mindes
•   Spørg ind selvom konteksten ikke er det
•   Der er mange situationer hvor jeg mindes
•   Det er 5 år siden jeg begravede min mor – helt vildt svært

	
  

2	
  

•   Man vil gerne spørge ind, men ved ikke hvordan man skal spørge ind til det (sagt af
pårørende)
•   Rive op i såret (sagt af pårørende)
•   Hvad er rigtigt og hvad er forkert
•   Utilstrækkelighed
•   Frustrerende ikke at kunne løse problemet, hvis der er nogen spørgsmål man ikke får stilt, så
kan man ikke svare (sagt af pårørende)
•   Er det det? Er det sorg? Det kan jo også være alt muligt andet. Er det det hele, eller noget
bestemt
•   Du ved jo at du får det bedre (sagt af pårørende)
•   Vil ikke belaste min kæreste med alt det som er svært (sagt af pårørende)
•   Det er ikke et hensyn der behøver at blive taget (ikke at sige noget)
•   Smerten er konstant – folk glemmer det og det ved jeg godt er naturligt
•   Man kan ikke selv komme og fortælle ”jeg har en rigtig rigtig dårlig dag”
•   Holde det hele inde
•   Smerten der er der lige når man har mistet
•   Det er ikke lige så slemt, men det kommer i bølger, det kommer sådan i bølger /lyn og
torden (sagt af pårørende)
•   Vi skal være kærester, men også tage sig af den her person (sagt af pårørende)
•   Svært ved at knytte mig, fordi jeg er bange for der er en risiko for at miste
•   Dårlig samvittighed over at pårørende bruger tid på mig, har ikke så meget af det overskud
som hvis jeg ikke havde mistet
•   Jeg har lyst til at være der for den person, jeg gør det også for mig selv (sagt af pårørende)
•   Da min far gik bort begyndte jeg at få det dårligt med det (at en passer på én)
•   Det fylder også for én selv (sagt af pårørende)

KBH D. 2.3.17
•   Jeg blev sat i en situation som jeg ikke kunne klare
•   Jeg har bare lyst til at kaste op over alle de følelser
•   Jeg havde bare lyst til at sove så jeg ikke skulle tænke på det og så vågende jeg op til det her
marridt
•   Det var helt uvirkeligt
•   Tappet for energi, havde ikke flere kræfter i mig
•   Bisættelsen skulle bare overstås
•   Måske det ikke var gået op for mig
•   Følte mig tom og zombieagtig, en fremmed planet
•   Følelse af at være blevet forladt
•   Kunne ikke kontrollere de ting der kørte inde i hovedet på mig
•   Kunne ikke håndtere de her ting
•   Dårlig samvittighed hvis jeg for en gang skyld ikke tænkte på min far
•   Tog mig noget tid at skille sorgen ad - hvad var mig, og hvad var sorg
•   Første tid efter et sort hul – kunne ikke huske særlig meget, jeg græd ikke særlig meget,
meget praktisk orienteret, kørte bare derudad – sådan helt robotagtig
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•   Vi kunne ikke snakke om det fordi jeg havde fået bygget en facade op hvor jeg virkede okay
– så folk spurgte ikke særlig meget
•   Derefter blev jeg nogle gange helt overvældet af følelser og blev slået ud af små ting – nu
klarede jeg det jo så fint og nu ligger jeg i fosterstilling
•   Selvfølgelig har det været overvældende for min kæreste og venner
•   Gennem årene har jeg sat spørgsmålstegn ved om jeg har været ked af det nok , bange for at
det kan ramme mig igen
•   Frustreret over at jeg ikke reagere
•   Jeg er heller ikke helt bevidst om hvornår jeg mærkede ægte glæde
•   For mig var det et ret klart vendepunkt da jeg accepterende at jeg ikke kommer til at se
hende igen
•   For mig var det for hårdt - at jeg gav op
•   Mine venner sagde jeg forstår godt at du er ked af det, men det gjorde de jo ikke – havde
rigtig svært ved at tale med mine venner om det
•   Jeg var også lidt robotagtig
•   Jeg ville gerne have hjælp og har søgt ud – jeg forsvinder mere og mere – jeg forlader mig
selv mere og mere ( 2 måneder siden)
•   Det første halve år var super rodet og kan ikke rigtig huske det
•   Svært ved at føle at man kan blive hjulpet
•   - spørgsmål til andre deltagere: har I forstået at jeres forældre er døde?
•   1. Det er gået op for mig, nogle gange som om det er et andet liv
•   2. Det er gået op for mig. Jeg kan stadig tage mig i at tænke kan det virkelig være rigtig at
jeg ikke skal se hende igen.
•   I starten var det vigtigt for mig at huske alt
•   Nogle gange føler jeg lidt at jeg belaster min vennekreds, også selvom jeg siger noget godt.
Jeg er bange for at bringe det op fordi de tør spørge, fordi de er bange for at trykke på nogle
knapper
•   Jeg prøver at tage ham ind (afdøde far) i samtalen og håber at der er nogen som griber den,
men det er der bare ikke
•   Jeg synes det er rigtig rart at fortælle en munter historie og kunne tale om det med mine
veninder
•   Nogle gange kan man blive positivt overrasket over at det er gode mennesker
•   Jeg gør mig mange tanker om hvad der er i universet og hvad der sker når vi dør, jeg er
bange for at min fars død dominere fordi jeg så godt vil se ham igen ( i forhold til hvad man
skal tro på der sker efter døden) – (note: bange for at få rykket sit verdens billede og at man
ikke kan tænke ”logisk” jf. bange for at min fars død dominere)
•   Jeg taler med hende når jeg går i seng og jeg føler mig dum, men det hjælper bare meget.
Det er meget rart lige at pakke det væk, det (himlen) kan jeg godt tro på – handler om at
kunne komme ud med nogle følelser og tale med mig selv, så leger jeg lidt, så forestiller jeg
mig at hun er et sted – tilgængeligt for mig at tale med hende
•   Hun giver mig tegn for det hjælper mig, for det har jeg brug for gør – for at det ikke gør for
ondt
•   Hun besøger mig i mine drømme – giver mig tryghed i at vi er sammen selvom vi ikke er –
føle en kontakt selvom vi er så lagt væk fra hinanden – det er rart at det kommer engang
imellem
•   Jeg har svært ved at kigge på billeder, det gør bare for ondt lige nu.
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Aarhus 30.3.17
•   Synes hun var lidt klynkende og irriterende når hun fortalte om at det kriblede i fingrene.
Blev tynget af det, kunne slet ikke samle mig om mine studier, var ikke tilstede. mit fokus
var bare hjemme – for hvad er det der foregår
•   Jeg er sådan en pige der er lidt tough, men så begyndte jeg bare at græde da jeg snakkede
med min vejleder (på studiet) jeg var blevet lidt tyndhudet
•   Jeg gav bare op. Jeg skal bare være der for min mor
•   I min mors hoved og i mit var det en dødsdom (at moderen fik konstateret als)
•   Hendes mor havde mistet sin egen mor til alzheimers da hun var 23. Så sådan ville hun ikke
ende.
•   Det hele var bare sådan BUM! BUM! BUM!
•   Pigen som næsten ikke græder
•   Jeg var bare så vred, hvis du ikke vil leve for dig selv, hvorfor kan du så ikke leve for os
•   Der gik nok et par uger før jeg begyndte at acceptere det
•   Hun har nok styr på det, det har forældre jo, de styrer jo verden – det gjorde min mor i hvert
fald
•   Lægen kommer med at det kan være kræft og der begynder min verden allerede at smuldre
•   Min mor var min bedste veninde. Jeg kunne spørge hende om råd, alt fra hvilken kjole skal
jeg tage på i byen. Så hun var min klippe
•   Det skal nok gå alt sammen, knæk cancer samler mange penge ind
•   Det her bliver kendetegnet for mit forløb, når hun skulle have kemo, så var jeg med, når jin
blev hasteindlagt så var jeg med, jeg var med til det hele
•   Men usikkerheden (i hvad afdødede sygdom) gav håb – det skal nok gå, hun overlever det
her, vi klarer det her
•   Alt i mig strittede på at min mor skulle dø, og jeg ville ikke tale med nogen. Hvis jeg skulle
forholde mig til det fuldt ud, ville jeg blive så deprimeret at jeg aldrig ville komme ud af
den.
•   Gået fra at være søde naive (navn) til at blive mor for min mor
•   Jeg håndterede det ved at alt er fint, men indeni var der et uvejr uden lige og jeg havde ikke
nogen at snakke med det om – for det plejede at være min mor jeg snakkede med
•   Jeg kunne bare ikke, lige meget hvor mange gange de kom til mig, så var det bare det går
fint – jeg kunne bare ikke og samtidig vred fordi andre spurgte til min mor og til mig for
hvordan skulle jeg så kunne åbne op for dem.
•   Hvordan ville jeg kunne overleve det her nu
•   Dage hvor det ramler for mig
•   Lige nu savner jeg, jeg har også dage hvor jeg sørger
•   At kunne tale om det med nogen som har det på samme måde, var første gang jeg talte om
det med nogen
•   Det kan være svært at sætte sig ind i andres sorg ( sagt om andre som også er sørgende)
•   Man er i sorg selvom hun ikke er i død, man får bearbejdet meget i den periode hvor hun er
syg
•   Noget intimt over døden, man kommer meget tæt på hinanden og det er også dyrebart
•   Alle de store stunder vil altid have en bismag
•   Døden kan være et utroligt intimt øjeblik.
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•   Jeg var så vred på mig selv over at jeg ikke bare var endt nede i et stort sort hul. Der må
være en tjekliste, noget man kan sætte nogle krydser
•   Håbede at der var nogen derude der havde det på samme måde som mig, for jeg følte mig så
alene.
•   Man vil så gerne vide at der er lys for enden af tunnelen, og processen er bare så fucking
hård.
•   Jeg savner min mor hver dag, hvor min sorg er blevet en god del af mig.
•   Jeg ser min sorg som den store betingelsesløse kærlighed, hvor fantastisk hun var og det er
det min sorg er udtryk for. Og det var bare så svært i starten for den der sorg var bare en
pestilens som fulgte med alle vegne og nu er den udtryk for noget andet.
•   De spurgte altid ind til hvordan går det med din mor, og så en sjælden gang når ja og
hvordan går det med dig
•   Det er ikke så mange der har prøvet at se en død (død bliver sagt sagte)
•   Og så er det jo bare ikke sådan nogle ting man taler med sine veninder om
•   Selvom det er 12 år siden jeg mistede min søster, så oplever jeg sorgen pån ny
•   Det er jo sådan noget man skal lære at leve med

KBH 6.4.17
•   Svært at se det i øjnene, snakkede ikke om det til nogen, der var ikke andre der havde syge
forældre
•   Ikke lyst til at være den pige, hvis mor var syg
•   Jeg var flov over min mor (under moderens sygedomsforløb)
•   Hvordan skulle mine veninder kunne forstå det
•   Prøver at skubbe de svære minder væk
•   Tror aldrig de svære minder forsvinder – skulle have været ung, men sådan var det så ikke
lige for mig
•   At være den pige som har mistet sin mor, hvis man ikke har prøvet det så ved man det ikke
•   Så stor en del af mig at jeg præsentere det som noget af det første
•   De svære minder står jeg tilbage med selv, og det må jeg leve med
•   Det havde være nemmere hvis jeg havde være normal
•   Kunne ikke være i mig selv over den sorg
•   Selvmord rammer en tabuskala der er lidt højere – ofte når folk at gætte at han døde af
kræft før jeg siger selvmord
•   Lure hvordan min samtalepartner reagerer, man spørger ikke ind når jeg siger det én undveg
totalt
•   I B, U & S føler jeg mig normal
•   Misundelig på venner over at de har deres far og at de har minder
•   Begyndte at lure situationerne for at beskyldte mig selv og for ikke at ødelægge den gode
stemning.
•   Jeg har det nogle gange bare dårligt
•   Skal kunne være okay at sige at jeg har det skidt
•   Folk stopper med at spørge
•   Kunne det ikke have været den anden forældre – flov over det
•   Vigtigt at man får lov til at sige det højt- ens venner tror at man er småskør
•   Føler tit at venner skal give råd, vil bare have at de lytter. Det er jo ikke farligt.
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•   Synes ikke det er ukomfortabelt nu (at tale om det med venner), men jeg har lyst til at
fortælle om det i detaljer (billeder i hovedet) og det gør jeg ikke
•   Jeg bliver sat i en ukomfortable situation hvor jeg er pigen med den døde mor – den får jeg
tit på mig, virker så normalt. Man skal sige man har det fint selvom man ikke har det.
Selvom folk regner med at det er sådan, men det er fordi nu er man blevet pigen med den
døde mor
•   Alle ens følelser er fordi forældre er død
•   Det gør andre mere ukomfortabelt end det gør mig
•   Folk bliver i chok hvis de senere finder ud af at ens forældre er død – hvordan kan du så
være glad
•   Et stempel- det gør en ked af det
•   Vil gerne have den label – I må ikke glemme at jeg har mistet min mor
•   Vil ikke behandles anderledes, men vil gerne have at folk tager hensyn
•   Jeg kunne slet ikke finde ud af at folk ikke vidste det – ville ønske at man havde sørgebind
på
•   Det er ikke fordi jeg kun er det, men jeg er det. Min far er død og jeg har det ikke altid godt
•   Jeg er det, men jeg vil også gerne være mere
•   Vil gerne have at folk siger ”det må gøre ondt”
•   Brug for at ligge under dynen og være tordenagtig
•   Når man har en dårlig dag er det så fordi det snart er min fødselsdag (eksempel på at når
man har en dårlig dag er det så fordi det er udløst af noget i relation til at have mistet, eller
er det bare fordi man har en dårlig dag)
•   Mine veninder spørger ikke, det falder dem ikke naturligt at spørge – livet kører videre
•   Smertefulde minder, så har i virkeligheden ikke lyst til at tale om det – dobbeltheden- ville
ønske andre siger vi skal snakke om det der
•   Folk bliver ikke ved med at spørge, man man må selv sige det
•   Det synes jeg er pinligt – svært ved at sige vil du ikke nok tale med mig
•   Man lukker folk ind i noget med privat
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Bilag 2 Interviewguide

Interviewguide fra min specialenotesbog. Som det ses er der undervejs tilføjet nye spørgsmål, som
funderer i ny viden fra forrige interviews.
Renskrevet guide

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

	
  

Alder
Hvem har du mistet
Hvor lang tid siden
Hvordan mistede du personen – er du i
sorg? Har du været i sorg?
Beskriv din sorg dengang
Beskriv din sorg nu
Hvordan føles det
Hvordan oplever du den
Hvordan er den til stede
Hvordan er den ikke til stede

•   Hvordan taler du om din sorg – taler
du med familie, venner, psykolog?
•   Hvordan taler du om din sorg til de
forskellige
•   Er der forskel i hvad du
fortæller/hvordan du fortæller din sorg
•   Mener du der er forskel i sorg
•   Hvad synes du har/er det sværeste ved
sorgen
•   Hvordan var tiden lige efter
•   Hvordan er den nu
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•   Hvad lavede du – gik du i stå, løb du
hurtigere
•   Hvordan føles sorgen
•   Vælger du bestemte at tale med om
sorg – hvorfor ex. Sorggrupper

•   Hvad sker der hvis sorgen bliver for
meget/stor
•   Beskriv sorg med 3, eller få ord –
hvad ville du så sige

Ny interviewguide forsøgt anvendt til at
efterprøve, hvilke spørgsmål der giver
mest ærlige svar.
Renskrevet
Hvordan oplever du sorg i forbindelse med at have mistet
Hvilke ord hører til sorg
•   Kan sorg være forskellige ting
Hvordan beskriver du din sorg
•   Er sorg altid det samme
Synes du at din omgangskreds taler
•   Er sorg det samme for alle
om sorg, og om din sorg
•   Hvordan er sorgen tilstede i din
hverdag/hvordan er den ikke til stede
•   Hvad er sorg for dig
•   Er det anderledes fra hvad du tænkte
om sorg før du mistede
•  
•  
•  
•  
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Bilag 3 Nedskrevne temaer fra interviews
Interview 1:
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

De (familie) sparede mig fra meget
Bearbejdet tingene
Ærgerligt at blive skærmet for tingene (også praktiske ting)
Ikke nogen der gav plads til mig,
Beslutninger blev bare taget om ørene på mig
Det skulle have været mig der skulle tage stilling til tingene,
Følte mig ikke som mig selv, min hverdag blev ved
Ikke i min egen krop, kiggede ned på min egen krop
Passede min skole, meget mærkeligt
Gav sig tid og lov til at være ked af det – det ville have været bedre
Folk må ikke se mig sårbar,
Jeg græder ikke, fordi jeg ikke magter hvordan folk reagere på det.
Det er svært for folk at forstå det
Der ligger også noget andet i det fordi afdøde var alkoholiker
Haft alle følelserne oppe
Hvor ondt det gør
Min mor kan heller ikke lide at virke sårbar
Altid åben om at afdøde er død, det er blevet en vane at sige så det gør ikke så ondt – så man
tage afstand til det
Det gør for ondt, ikke at tage afstand til det
Det er rigtig hårdt at afdøde ikke er med til de store ting (bryllup og børn)
Haft en facade hvor man ikke tør tale om sine følelser – det tror jeg i dag har haft betydning
for hvordan jeg har bearbejdet det
Folk tør ikke spørge ind, og jeg kan godt forstå det. Man har ikke lyst til at se nogen man
holder af være ked af det.
Hvis man ikke selv har prøvet det forstår man det ikke
Folk forstår ikke at det stadig gør ondt nu
Hvis folk spørger åbner det op for hvad jeg har brug for
Spørge ind til min sorg eller tab frem for min far som person.
Hvordan har du det egentlig med at din far ikke er der
Det er 6 år siden og så har man ikke nogen fornemmelse af at det stadig gør ondt, de føler
måske at de har været der
Synes også selv at livet går videre
Ønske at folk nævnte min far mere
En eller anden dag så var det bare slut, uden at man kunne sige ordentligt farvel
Vi var meget tætte

Interview 2:
•   Gør jeg det nu rigtigt, er jeg nok i sorg
•   Har jeg elsket hende nok til at jeg sørger nok nu
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•   Vi var meget tætte

Interview 3:
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Jeg havde bare brug for at sige det til nogen
Jeg har bare brug for at fortælle hvad der er sket
En del af vores historie
En del af mig
Ville hellere huske afdøde som han var
Billeder i hovedet
Lignede sig selv

Interview 4:
Man var ved at gå til (i affødedes sygdomsforløb)
Følte ansvar overfor min anden forældre
Man holder fast i det man har
Ude i en så voldsom ting som at miste
Hvordan har du det egentlig
Man ønsker at folk spørger ind, men også rart at fornemme en normal samtale uden at jeg er
i fokus
•   Turde gå ind i sorgen, fordi det er så smertefuldt
•   Rart at tale med nogen som er helt udefra
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Interview 5:
•   Kan ikke se på billeder fordi det gør rigtig rigtig ondt, det minder mig om at hun ikke er her
mere
•   Savn
•   Kan ikke snakke med afdøde

Interview 6:
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Jeg har sorg
Sorg er noget som er definerende for hvem jeg er
Sorg er en sort kule som er i mig, dertil hører også at være ked af det
Det overvejede er savn og det er adskilt fra sorg, men kan også være sammenflettet i sorg
Vi var meget tætte
Havde brug for at fortælle alle mulige at min ene forældre var død

Interview 7:
•   Ved siden af mig selv
•   Afdøde har forladt mig
•   Fokus på praktiske ting
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•   Mine venner opgav mig

Bilag 4 Interviewguide til fokusgruppe
•   Hvorfor vil I gerne være med i denne undersøgelse og tale om sorg?
•   Hvad er sorg for jer? I skal blive ved med at diskutere til det er klart for jer hvor I er enige,
og hvor I er uenige
•   Hvor meget fylder sorg for jer?
•   Hvad fylder allermest i jeres sorg? – kan I blive enige om hvad der fylder mest i sorg?
•   Hvilke ord hører til sorg?
•   Er det vigtigt at tale om sorg?
•   Hvordan synes I der tales om sorg i samfundet?
•   Hvordan synes I der tales om sorg i jeres omgangskredse?
•   Hvilke tabuer synes I der er forbundet med sorg, hvilke har I mødt?
•   Hvor meget fylder tabuer i jeres sorg?
•   Synes I at den sørgende har et ansvar i at være med til at bryde tabuerne og fortælle sin
omgangskreds hvad den sørgende har brug for, eller er det omgangskredsens og/eller
samfundets ansvar?
•   Er der forskel på sorg?
•   Hvordan kunne I godt tænke jer der blev talt om sorg?
•   Er der måder man ikke tale om sorg?
•   Hvordan skal man behandle folk i sorg?
•   Hvornår er man ikke længere i sorg?
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Bilag 5 Ord til refleksion i fokusgruppen

Følelser
•   Vred
•   Irriteret
•   Ked af det
•   Savn
•   Uretfærdigt
Reaktioner og følelser
•   Folk tør ikke spørge
•   Alene
•   Brug for at sige det til nogen
•   Man ønsker at folk spørger ind
•   Rart at fornemme en normal samtale
uden at jeg er i fokus
•   Jeg ved ikke hvad jeg har brug for
•   Savn
•   Gør jeg det nu rigtigt
•   Er jeg nok i sorg
•   Havde kun mig selv

•   En dag så var det bare slut, uden at
man kunne sige ordentligt farvel
•   Folk forstår ikke at det stadig gør ondt
nu
•   Jeg er besværlig
•   Folk forstår ikke at det stadig gør ondt
•   Sorg er noget som er definerende for
hvem jeg er
•   Det er afgørende for sorgen, hvor tætte
man var
•   Sorg er adskilt fra savnet
•   Sorg er intimt

Alle ordene her, blev diskuteret og lagt i
hierarkis orden efter hvad fokusgruppen fandt
de kunne genkende mest.
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Her er alle ordene diskuteret og lagt i to grupper hvor af den der starter længest nede er den
næstmest vigtige, men også her er udsagnende lagt i hierarkisk orden.
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Bilag 6 Koder
Tid

Hurtig, fremtid, udgangspunkt, cirkulering,
gentagelse, referencepunkt, skifte, forventeligt,
omskiftelig, slutning, skel, intens, uafsluttet,
pludselig, udvikling, hast, uvidenhed, detaljer,
baggrund, forhistorie, lagdrag, old news, uselvfølge, proces, uforudsigelighed, neglegere,
beskrivelse, perspektiv, endeligt, tilbageblik,

Handling

Orientering i sorg og død, handlingsmulighed,
grave, give, overskue, håndtering, adspredelse,
begrænsning, fortælling, bearbejdelse, hensyn,
modig, forstummet, lammelse, deltagelse,
afstand, ventende, sortering, afreaktion, rutine,
hverdag, reaktion, forestilling, styring,
personificering, rekonstruktion, magtesløshed,
overgivelse, passiv, sammenligning, mønster,
værktøjer, åbenhed, selvorientering,
sammenbladning, specifikation, ansvar,
fokusskifte, kutyme, tilvænning, give slip,
afmystificering, plan, bearbejdelsesevne,
adskillelse, forventninger, oplysningssøgende,
pligt, rolleskifte, miljøskifte,
forventningshierarki, forhindringer, nysgerrig,
framning, veksel,

Følelse og fysik

Forvirring, chok, sårbar, smerteligt, frygt,
nedtur, ubeskriveligt, afløb, tab, overreaktion,
samvittighed, vedvarende tristhed, retraumatisering, lettelse, glemsom, klodset,
underskud, erstatning, ulykkelig, register,
forandret, meningsløshed, ukendt, tomhed,
krise, overvældelse, hukommelsestab, kliché,
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barnlig, frustration, kamp, skrøbelighed, savn,
mangel, smertevariation, taknemmelighed,
frustration, vrede, bekymring, bitterhed,
selvskade, knust, komplekst, underskud, stress,
håb, fred, indebrændt, skyld, overvældelse, lige
glad, sløret, koncentration, følger, angst for at
blive forladt, angst, tro,
Stemning

Fornemmelse, ubehag, ugenkendelighed, død,
dysterhed, kontrastfuldt, praktik, mærkeligt,
ruchebane, uforklarligt, uafklaret, optimisme,
fortrydelse, kaos, uvirkeligt, absurd,
surrealistisk, sygdom, ømhed, stilbilleder,
alvor, omskifteligt, ro, uro, u-planlagt,
advarsel, minder, påmindelse, overstås,
trykkethed, uoverskueligt, altoverskyggende,

Placering af jeg

Undskyld, normalt, uvant, forberedelse, plads,
individuel, selvstændig, personlig, interaktiv,
privat, indadvendt, normal, afviger, afklaring,
eksemplificering, kontrol, undermineret,
pligtopfyldende, rettighed, opretholdelse,
facade, anderledelse, please, anderledes,
interaktivløs, uretfærdighed, speciel, forskel,
misundelse, vane, selvrefleksion, sikkerhed,
hæmmet, unik, egoisme, rollefordeling,
påvirkning, indflydelse, selvomsorg, afklaret,
fortællingsbehov, behov, insignifikant, ensom,
bedrevidende, dømt, forklaring, forståelse,
betydning, indvirkning, vilkår, forberedt,
eftertænksomhed, kontraautoriter1, isolation,
identitetsfortælling, definerende, styrke, passé,

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1
	
  Nogle af ordene til koderne er ord jeg selv har sat sammen for bedst muligt at kunne beskrive
indholdet til koden.
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indvielse, centrum, uforberedt, påpasselig,
overlevelse, farligt, indforståethed,
selvbebrejdelse, reaktionsfrygt, selvaccept,
Interaktion med omverden og relationer

Overlevering, guidning, tilstedeværelse, norm,
påmindelse, bekræftelse, rummelighed,
tilpasning, manual, empati, manuskript,
jævnaldrende, sladder, tarveligt, samtalestop,
venindesnak, fremgangsmåde, ligefremhed,
anledning, ignoreret, glemt, husket, fællesskab,
tæthedsfølelse, empatiløse, støtte,
berøringsangst, medansvar, selvansvar, besvær,
pålagt, konfrontation, modspørgsmål,
overvindelse, slægtskab, anerkendelse,
tilstedeværelse, opsøgende, indlevelse,
uforståenhed, accept, sammenhold, skuffelse,
begrænsning, afstandstagen, misforståelse,
deling, stilhed, åbning, oprigtighed, forsvar,
indspørgende, naturligt, nærværd, nærmeste,
svigt, anerkendelse, betydningsfuld, afkræfte,
omtale, opsøgende, kontakt, igangsætter,
overfladisk, grænseoverskridende, udelukkelse,
skåne, nonverbal, rammer, overgreb,
samtalebehov, kærlighed, ære, hjælp,
forældrefunktion, standart svar,
proportionssans, tæthed, forhold, distancering,
interesse, mal placering, sammenhold,
genkendelighed, identifikation, afdøde kontakt,
italesættelse, erfaringsudveksling, niveauer,
omsorg, fortalt følelser, uhøfligt,

Skabe forståelse

Retfærdighed, rationalisering, frygtforståelse,
flerdimensionelt, håndgribeligt, essens, tema,
faser, realisation,
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Bilag 7 udskriftsnøgle
Tale[tur]
[ta]letur
(.)
(..)

Hårde parenteser angiver, hvor oplappende tale begynder og ophører

Blød parentes med punktum angiver en mikropause
Blød parentes med to punktummer angiver en længere pause

: eller ::

Kolon angiver en forlænget lyd, flere kolon en kraftigere forlænget lyd

⇗

Pil med dobbelt streg angiver, at en stavelse er udtalt med emfase

VERSALER
•stille•

Store bogstaver angiver, at noget udtales med høj volumen.
Gradtegn angiver, at noget er udtalt med lav volumen.

∞smilende stemme∞ Angiver at noget er med smilende stemme.
.h
h.

Punktum efterfulgt af h angiver en lydbar indåndning.
Punktum efterfølgende h angiver en hørbar udånding.

Heh

Et indledende og afsluttende h der omkranser en vokal, angiver latter.

Me-

Bindestreg angiver, at “cut-off-, et pludseligt ophør i ordet.

((kommentar)) Dobbeltparenteser angiver, at teksten i dem er udskriverens kommentar.
((?ord?))
Spørgsmålstegn anført i hver ende af dobbeltparentesen angiver, at et eller flere ord
er svære at høre.

Bilag 6 transskriptioner af interviews
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Interview 1
@Begin
@Languages: dan
@Participants: SP02 Interviewer, SP01 Informant
@Options: CA
@ID: dan|change_corpus_later|SP02|||||Interviewer|||
@ID: dan|change_corpus_later|SP01|||||Informant|||
@Media: 1.m4a, audio
*SP02: først så øhm hvor gammel er du
*SP01: jeg er 22
*SP02: og hvem er det du har mistet
*SP01: min far↓
*SP02: og hvor gammel var du da du mistede ham
*SP01: 16
*SP01: ja 6 år siden
*SP02: 6 år siden
*SP01: det var det her den 2 februar
*SP02: og hvordan (.) hvordan skete det
*SP01: øhm: han (.) ((rømmer sig)) han var ikke syg
*SP01: han var jo alkoholiker så det kan man (.) betegne som syg (.)
selvfølgelig
*SP01: men øh: han har altid sådan drukket (.) og øh: så døde min farmor af
kræft↑ (.) da jeg var 15 (.) og det tog rigtig hårdt på ham så han
begyndte sådan at drikke mere⇗ og så fik han sådan at vide af hans
øh:: læger (.) at han ikke havvade ti år tilbage at le↑ve i men at han
sådan han skulle stoppe nu inden det var for sent øh:: (.) og det
skete så en uge inden de havde sagt det at han døde så det var ikke
rigtig noget nåede at tage stilling til⇗ øhm: (.) det skete:
derhjemme hvor at hans hjerte simpelthen bare stoppede fordi at hans
tarme havde fået for meget så det var bare hele kroppen der bare
sagde stop
*SP02: ·hold da op·
*SP01: ja
*SP02: var du var du hjemme da det skete
*SP01: jeg var øh:: (.) det er jo utroligt hvor meget man kan huske den
dag ik jeg var øh på tur↑ med min 10. klasse kan jeg huske inden i
København⇗ og så kan jeg huske at så var vi på ↑Burger King↓ og
spise↓ (.) og øh: jeg sad og snakkede om min far for det havde der
havde været en periode hvor vi ikke havde set⇗ hinanden så meget så
jeg sad og snakkede om at vi øh: havde snakket sammen tre dage før
endelig⇗ og nu skulle vi sådan ses i den her uge og sådan noget og
så kan jeg huske jeg tog hjem til min mormor og morfar↑ som er
sådan min andet sæt forældre så der er jeg hele tiden⇗ og øh: så så
min mormor og jeg en Disney film det er så noget (.) selvom (.) det
∞gør vi selvom vi er gamle ikke∞ .h og så sad vi og så Bambi↑ og så:
øh ringede det på deres ringeklokke og så (.) kunne jeg høre det
var min mor↑ og det er mærkeligt hun plejer altid at sige hvis
hun også kommer↑ og så åbnede min mormor sådan døren og så kunne
jeg høre at min mor og hendes øh: (..) mand⇗ (.) og min
papsøster (.) at de var i opgangen↑ og så kunne jeg godt
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mærke der var noget galt ikke så kunne jeg mærke at øhm (.)
altså det første jeg tænke det var ej nu er han blevet syg og
han ligger på hospitalet fordi der havde jeg lige det var om
onsdagen og om søndagen havde jeg fået at vide det hvad
lægerne havde sagt så det var meget: meget hurtigt ikke
ja
så tænkte jeg ej han må være endt på hospitalet og sådan noget
(.) og så kommer de ind og så (.) og så (.) var de jo alle tre med
og sådan noget og så sagde de at øhm:: (.) at han var død (.) så
det var meget hurtigt
så du fik det at vide af din mor
·ja·
hvordan: (.) hvordan var det
det var virkelig mærkeligt men også fordi jeg havde mistet min
farmor et år før⇗ men jeg havde bare ikke så tæt på hende som jeg
f.eks. er med min mormor og morfar↑ så jeg havde ikke sådan oplevet
det sådan (.) helt vildt tæt på og man var jo også sådan kun 16 og
jeg anede overhovedet ikke hvordan jeg skulle reagere og jeg (.)
altså (.) det var virkelig sådan som om at hele min verden bare
faldt sammen altså det virkelig ⇗ det sig- hører man tit nogen sige
men det er virkelig sådan det føles og: (.) alså jeg ved ikke jeg
kan ikke engang huske hvad jeg tænkte (.) jeg var bare (.) i chock
fordi jeg troede lige han skulle nå at blive syg⇗ inden han var
derhenne ikke
ja
ja
hold da op
ja det var meget hurtigt
hva hva hva gjorde I så efterfølgende
øh:: det der skete det var at (.) Kimmi min søster der hun øh:: (.)
hun gik ind og ringede (.) til:: min forlovede nu⇗ og øhm: sagde
hvad der var sket og sådan noget og han var på vej til fodbold så
han kørte bare (.) hjem til os og han kom op os og var der og så sad
vi der par timer og så øh: kørte vi hjem (.) til (.) min fars
bror (.) og øh: kone så vi sad om min far og min farfar og min
faster og såndan så vi sad hele min fars familie (.) og så sad vi
der og snakkede og (.) så skulle vi jo også snakke lidt om at
tage stilling til nogle ting men jeg tror (.) at de sparre mig for
rigtig meget altså de prøvede på det og så kan man jo så se
tilbage om det er godt eller ondt ikke (.) jeg tror det har haft
rigtig svært være svært for mig at bearbejde det hele fordi jeg
var 16⇗ og havde en familie der sagde mmm vi tager os af det du
skal bare komme til bisættelsen (.) hvilket at det synes altså
det er ærgeligt nu⇗ at jeg ikke har være med til og (.) snakke med
præsenten og (.) med øhh:: bedemanden og alle de der ting det tror
jeg ville have hjulpet med sån og (.) bearbejde tingene på en anden
måde at det ↑går op for en måske ik
ja↑ hvorfor tænker du det
jeg tror (.) det er også fordi der er nogle store altså
beslutninger man skal tage↓ og det blev meget sån jeg spurgte min
faster nå men så skal han (.) skal han så hen og ligge med de ukendte
sammen med farmor og sån og så siger hun jamen det regnede vi med
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og sån lige siden⇗ har jeg virkelig fortrudt det jeg ville
virkelig⇗ gerne at han havde sådan sin egen personlige⇗ grav (.)
men⇗ (.) det var der bare ikke altså plads⇗ til⇗ (.) der var ikke
nogen der sån gav mig plads og så sagde at øh: (.) nu skal vi
tage stilling til de ting hvad har du lyst til og hvad tænker du
og sån (.) det var meget hurtigt (.) og selvom det var faktisk
der gik over en uge før at (.) han blev bisat så der gik faktisk
lang⇗ tid men den periode føles så hurtig fordi alle
beslutningerne bare blev taget sån om ørene på mig og jeg jo: (.)
altså jeg er enebarn (.) min mors mand har (.) også en pige et
år ældre end mig (.) men min far havde kun mig (.) så det var
meget sån: (.) mærkeligt (.) at det sådan i realiteten var mig
der skulle tage stilling til det for han havde heller ikke en
kæreste eller noget (.) men jeg fik ik øh: lov⇗
nej (.) så du følte at du måske var din fars nærmeste
ja helt sikkert det er jeg også ret sikker på jeg var
ja
ja
det kan jeg godt forstå må have været hårdt for dig hvordan føltes
hele den tid lige efter stod du stille var du vred hvordan føltes
hele den tid sådan lige efter
jeg tror ikke (.) øhm: jeg tror at jeg (.) ikke følte mig som mig
selv⇗ min hverdag blev ved som om ingenting var sket jeg tror i
den periode så følte jeg meget som om at jeg ikke var i min egen
krop men jeg kiggede sån op ned⇗ på en på mig der bare gjorde en
masse ting fordi han sån døde om onsdagen og om fredagen var der
galla på min skole og den tog jeg med til↑ (.) to dage efter (.)
og det var jo: (.) overhovedet⇗ ikke rart (.) og jeg endte med
bare at sidde og (.) alle de andre danse og min papfar kom så og
hentede mig og så noget øhm: (.) men (.) og jeg (.) passede min sån
skole og det var meget:: mærkeligt (.) sådan man var (.) hvis
det var sket nu så tror jeg at man havde været lidt klogere
måske eller givet sig tid og lov til at være ked af det (.) men
det vidste man ikke rigtig dengang
nej hvad tænker du med at give sig tid og lov til at være ked af det
at man sån:: (.) jeg har været (.) før⇗ i starten og også nu er jeg
virkelig sådan en (.) jeg kan ikke lide at folk skal se mig sårbar
(.) mange folk ved at jeg virkelig⇗ følelsesladet og at (.) hvordan
jeg har det men jeg er ikke én der bare begynder at græde eller der
skal virkelig meget til selvom jeg kan mærke at jeg har lyst til
det (.) så har jeg tror jeg har vænnet mig selv⇗ til (.) ikke at
græde fordi (.) at jeg ikke (.) magter hvordan folk reagerer (.) på
det øhm:
hvordan er det de reagerer på det
men (.)jeg har mistet rigtig mange veninder og så noget for der er
mange der sån tog afstand med mig fordi de ikke vidste hvordan de
skulle håndtere det
okay
og:: øhm: (.) så også altså (.) min (.) kæreste han er også meget
øhm: (.) han er virkelig (.) god⇗ til at håndtere det men det er
også svært⇗ fordi han at kommer fra en kernefamilie med søskende
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uden at have mistet nogen tæt på og (.) så det er rigtig svært at
snakke med ham om det fordi (.) sån ej og du skal bare være ked af
det og (.) bliv nu ked af det og sån (.) det svært (.) for folk at
forstå det (.) og (.) og (.) det er også svært for jeg har ikke
nogen søskende jeg har ikke nogen at dele det med og (.) min mor
er gift igen og (.) det er mange år siden de blev skilt og sådan
noget så hun har ik (.) det der samme følelser med som mig måske
og nogle gange også (.) jeg tror også der ligger noget andet i det
fordi han også var alkoholiker (.) så der er også (.) en ting er
at miste sin far men der er også nogle ting som først gik op for
mig nu hvor jeg er blevet ældre (.) og også lige da han døde så
der var mange (.) meget i min mit hovedet men der også mange gange
han havde svigtet mig og sådan noget så jeg har haft sådan alle
følelserne oppe↑ og så tror jeg det det har været svært virkelig⇗
prøve fortælle hende hvor (.) ondt det gør fordi vi også har haft
meget fokus og joket meget med (.) min far hvordan han var eller
hvordan han (.) havde opført sig nogle gange og så noget
i forhold til f.eks. hvis du har oplevet [svigt]
[ja]
er det så den måde I har snakket om det ved sådan at joke lidt med
det
[ja]
[ja] okay
for sådan lettere at bearbejde det tror jeg men min mor er også
meget sån at (.) folk må godt vide hun er ked af det eller
hun har det dårligt men hun kan heller ikke lide at virke sårbar
(.) selvom⇗ man måske giver sig selv lov⇗ til det (.)jeg kan også
(.) jeg har altid været meget åben over at snakke om at jeg har
mistet min far men det blevet sån lidt en vane⇗ for mig nu⇗ at
snakke om (.) så det blevet sån (.) nå men min far er død og: ja:
jeg kan fortælle det og det (.) men det kommer ikke sådan ind⇗ (.)
rør⇗ fordi at (.) det (.) det nu det blevet en vane at sige ikke
ja
og det tror jeg måske det har meget at gøre med det hele hvordan man
(.) reageret og håndteret det hele igennem hele vejen
er det for at tage lidt afstand til det (.) det med at du siger det
er en vane
hmm: jeg tror (.) måske at det også gøre med at (.) det gør for
ondt⇗ (.) at tæn- at give sig selv lov⇗ til det (.) altså jeg synes
det er (.) det gør ondt⇗ at der (.) jeg kan mærke at nogle gange gør
det mere ondt end andre (.) men øh lige nu er jeg inde i en periode
hvor at det rigtig fordi (.) at øh: vi skal giftes til sommer og
øh: vi snakker om børn og sådan nogle ting og man er blevet student
og man er på en voksenuddannelse og (.) det det synes jeg er rigtig
øh:: (.) det rigtig hårdt↓ at han ikke er med til de ting så det
som om at det gør (.) mere⇗ ondt nu⇗ end hvad det gjorde dengang
eller det mere op for en hvad: at han ikke kommer tilbage og er med
til de her ting (.) så jeg tror at (.) man har ((?ord?)) man har
haft sådan en facade (.) hvor man ikke tør dykke ind i sine
følelser (.) og så kan så mærke nu⇗ (.) jo ældre jeg bliver for så
kommer det op på en anden måde⇗ (.) op igen fordi man måske ikke
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:
har bearbejdet det helt alligevel
*SP02: ja du sagde det med at dine venner de tog afstand (.) eller du
havde mistet dine venner ·eller noget· er det så i forhold til hvis du
er blevet ked af det over for dem eller hvordan
*SP01: NEJ det har været før⇗ (.) øh: det har været øhm (.) iden⇗ de har
fundet ud af om jeg er ked af det (.) det har været sån de bange⇗
for (.) at jeg lige pludselig bliver ked af det tror jeg det ved
jeg jo ikke men (.) f.eks. til gallafesten som kun var to gange
efter der var der kun to der kom hen og krammede mig og det var
(.) en gallafest for tre 10. klasser ikke så det var virkelig⇗ sån
hvor folk virkelig⇗ tog afstand for de havde ingen⇗ anelse om
hvordan de skulle håndtere det
*SP02: så oplevede du også sådan generelt og tiden efter lidt længere også
folk ikke rigtig kom hen og sagde noget til dig [eller::]
*SP01: [ja]
*SP02: ja
*SP01: men folk tør ikke spørge ind og jeg kan godt forstå det
*SP02: mmm hvorfor kan du godt forstå det
*SP01: men jeg tror man man har ikke lyst til at se nogen man holder af
blive ked af det (.) men jeg synes men det fordi jeg selv har prøvet
det nu så nu er jeg blevet god til sådan selv at spørge dem som jeg
kender der har mistet (.) øh: men hvis man ikke har så tror jeg det
svært⇗ (.) at forholde sig til så folk spørger ikke rigtig og jeg
tror (.) folk har svært ved at forstå⇗ at man stadig er ligeså ked
af det nu↑ som dengang og måske er det ikke på samme måde men (.)
at man faktisk er⇗ ked af det og man faktisk nogle gange har brug⇗
for at folk spørger ind til det
*SP02: ja hvordan hvad ville det gøre hvis folk de spurgte
*SP01: mm det med man måske ville har mere mod på at dykke ind i sig selv
og øh:: efter vi var til Børn Unge og Sorg mødet der snakkede vi om
det hele vejen hjem hvor jeg også sådan det åbnede virkelig op for
hvad jeg følte jeg havde brug⇗ for hvor jeg sagde til ham at (.) han
er virkelig god til og (.) snakke om min far: og (.) få ham til sådan
at leve (.) videre i vores hverdag men øh: det meget om min far i
positive træk at jeg nogen gange måske godt kunne bruge at der er
nogen der spørger ind til sådan mit savn⇗ eller mit tab⇗ i stedet for
min far som person (.) det er rart at man mindes de gode ting (.)
men nogle gange kan det også blive meget overfladisk⇗
*SP02: tror du det ville lette dig hvis det var at at du blev spurgt ind
til: til dit savn og dit tab
*SP01: jeg ved det ikke rigtig for jeg har jo ikke sådan prøvet det men det
har jeg bare sådan en (.) fornemmelse af at hvis der var (.) nogen⇗ i
alt det her (.) bryllups⇗planlægning og så noget hvis der var nogen
der sådan også kunne (.) så har jeg været meget sådan jamen min mor
skal følge mig op og så hvis nu folk var sådan hvordan har⇗ du det
egentlig med din far han ikke er der eller sådan det bliver meget
hurtig sådan (.) over fordi det seks år siden og såndan og vi vil
heller ikke gøre dig ked af det eller
*SP02: tror du også det fordi der er gået: altså seks år og så tænker folk
ikke rigtig på det
*SP01: det tror jeg altså jeg tænker at at (.) man ikke rigtig har nogen
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fornemmelse af at det stadig er sådan lidt at det stadig var sådan
lidt (.) det måske ikke gør ondt⇗ eller: de føler måske de har været
der (.) og så det det (.) men det er også (.) altså (.) jeg synes
også selv at livet går videre altså jeg har det virkelig⇗ svært med
folk (.) der bare (.) hænger fast (.) og øh: er ulykkelige og er
deprimerede hele tiden fordi det tænker jeg også selv altså (.) tag
jer sammen (.) men (.) men dem man har tæt på altså nogen gange (.)
når der kommer noget op hvor at det faktisk altså: (.) ens forældre
er bare tætteste man har (.) og der er bare mange gange hvor man
kommer op (.) og der ville jeg bare ønske (.) at folk nævnte mere
min far eller ·sån· min fars familie er rigtig gode til at snakke om
ham↓ (.) men de snakker om ham som en person i familien og ikke som
min far: så det bliver meget sån min bror eller ((afdødes navn))
eller så noget (.) øhm: (.) det bliver ikke øh:: (.) det jo ikke
der er der ikke fokus på at det er min⇗ far der er det bare en
familiemedlem vi har mistet så det er rigtig rart vi snakker meget
om ham og om hvor hårdt det er men han bliver også tit sat sammen
med min far⇗mor (.) at at vi har mistet de to af vores familie og
det (.) gør⇗ rigtig ondt (.) men: det bare ikke det samme savn jeg
har for de to
kan du prøve at beskrive forskellen i det eller hvorfor det ikke er
det samme
hmm: jeg så↑ ikke min farmor lige så meget (.) øh: (.) og jeg tror
virkelig man kan mærke når man er tæt knyttet på en person (.) og vi
havde bare så mange minder min far og jeg som jeg kan huske⇗ (.)
hvor jeg kan huske nogen ting med min farmor (.) og jeg (.) er ked
af at hun ikke er her længere men hun var også syg af kræft så det
var en: synes jeg en anden⇗ proces⇗ at man nåede at sån vænne sig
mere til det↓ eller forholde sig til det hvor at (.) det var
bare (.) at føls- følelse slet ikke at sådan min far⇗ og mit
forhold var færdige⇗ endnu⇗ (.) og det var meget sån (.) jeg
husker så mange gange hvor han skulle hente mig fra arbejde og
så (.) havde han noget at drikke med til os og så sad vi ude på
bænken og så noget hvor at det var bare pludselig en eller
anden dag hvor at så (.) var det slut⇗ uden at man sådan kunne
og (.) forholde sig til det eller ha sådan en sige ordentlig
farvel eller sån det tror jeg ↑virkelig (.) hvis det havde
være: min mormor eller morfar som er en bedsteforældre så tror
jeg også⇗ havde (.) gjort ondt ligesom min far på samme måde
(.) fordi man er tættere på dem (.) helt sikkert det der med at
det var (.) altså at det var så hurtigt (.) og det bare skete
(.) det var ikke noget jeg kunne nå at forholde mig til (.) så
man nåede ligesom ikke at få sagt de ting som man ville og (.)
det synes jeg har været det hårdeste
ja det kan jeg godt forstå
ja
du sagde det med at du ikke rigtig følte du var dig selv⇗ (.)
lige efter ligesom du så dig selv sådan for oven kan du prøve
at beskrive det lidt mere
altså jeg var meget sådan jeg tror ikke jeg gik ind i det hele (.)
med sådan mine følelser og mine mening og holdninger det var meget⇗ sådan
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(.) når jeg snakkede med nogen (.) så var det: (.) jeg sagde det
bare som jeg havde tænkt det eller sådan (.) det var meget igen
måske overfladisk (.) og så snakkede jeg med min faster ·og sådan
jamen så ligger han nå okay og så bliver han bisat d. 10. nå fint
og (.) det var meget jeg gik ikke ind virkelig⇗ ind og sån følte
tror jeg og det tror jeg stadig ikke jeg gør fordi (.) det eneste
tidspunkt jeg kan gøre det det er hvis jeg alene og ikke⇗ snakker
om det
ja
hvis jeg er alene⇗ og tænker på ham tænker på ham som person⇗ hvad
de ting han har sagt eller de ting han har gjort eller det vi har
sammen og jeg hører nogle sange som: (.) der minder mig om savnet og
så noget (.) der⇗ kan jeg sån mærke det men eller så (.) tror jeg
ikke jeg går ind i savnet med hele mig og det tror jeg måske sådan
lidt sådan man ikke (.) jeg mig selv men (.) måske er det ikke (.)
sådan jeg rigtig har det fordi det svært at sætte ord på (.) og det:
derfor har jeg været (.) rigtig glad for at være inde hos Børn Unge
og Sorg de gange jeg har været der øhm: og været til caféaftner men
hvor der nogen der fortæller mig mine følelser (.) det synes jeg jeg
kan sige præcist det samme som de andre men når der er nogen der
sidder og sætter ord på mine følelser det det virkelig virkelig rart
for så føler jeg mere⇗ (.) end når jeg selv siger det mest
måske fordi at (.) at øh: så skal man ikke tænke over både og tænke
på det og snakke men (.) der kan man bare sidde og danne sig
billeder imens der nogen andre der (.) snakker (.) så på den måde
tror jeg det svært sån (.) føle at man er i sig selv 100%
tror du det havde været anderledes hvis nu det var en af dine venner
som ikke⇗ (.) havde mistet (.) sin forældre der sagde de samme ting
(.) der hvis nu de sagde øh du sikkert ked af det eller et eller
andet ville du føle det var anderledes
end nogen der ikke havde prøvet det
ja
det har jeg aldrig tænkt over (.) altså jeg tror at det: helt⇗
sikkert anderledes fordi de ikke ved⇗ (.) det rigtigt (.) men jeg
tror fakt- altså jeg (.) har en (.) på en eller anden fornememlse
at det ville hjælpe↑ altså hvis jeg havde en der virkelig gad og
tage sig tid og interesse til og (.) virkelig⇗ prøve og ha hørt
efter hvad jeg har sagt og virkelige prøve at sætte nogen ord på
hvordan jeg føler mig eller (.) forklare det det tror jeg ville
være: (.) helt vildt rart⇗ (.) stadig (.) det der med der er en
anden⇗ der siger hvordan man har det tror jeg
ja okay føler du det med du sagde at du at (.) at du ikke var dig
selv (.) eller føles ikke helt ligesom du var helt dig selv det var
sådan i starten er det det samme nu også synes du
det synes jeg er svært fordi (.) det er: det der med at italesætte
det fordi jeg synes selv⇗ at jeg er god⇗ til at italesætte men jeg
synes ikke selv jeg er god til at føle den (.) så jeg kan godt
italesætte at (.) som jeg gør med dig nu (.) at sån jamen øh: jamen
jeg kan godt sige min far er død men jeg ikke særlig god til at
give plads til det (.) det har jeg sagt meget⇗ på det sidste stykke
tid så skulle man jo tro at jeg så netop ville prøve⇗ at gi plads
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til det (.) men jeg tror når man ikke har værktøjerne til det og man
har været (.) vant til det i så mange år⇗ bare og: folk spørger jo
så det hele handler om at snakke⇗ det hele handler om at man skal
sætte ord på hvordan man har det eller (.) forklare et eller andet
og så (.) bliver det hurtigt sån jamen ord det er: (.) det egentlig
ikke så meget (.) fordi de kan ik rigtig beskrive hvordan jeg har det
det ikke nok til at beskrive [følelsen]
[nej]
ja okay
hvor (.) sange har virkelig⇗ hjulpet mig (.) altså (.) virkelig⇗ hvor
at sån hvis der er nogen der virkelig interesserede i hvordan jeg
har det (.) og at de kan engelsk og at jeg kan sætte nogen af de
der sange på og jeg virkelig sån (.) det sådan her jeg har det fra
start til slut virkelig⇗ prøv at hør efter (.) teksten (.) og jeg
virkelig kan mærke jeg har behov og jeg kan også mærke jeg bliver
irriteret hvis folk ikke hører efter eller hvis de ikke forstår det
for det er sådan jeg har det og det er lige præcis sådan jeg har
det (.) jeg har mange gange sån overvejet og (.) og høre sangene
og prøve at skrive ned på dansk⇗ øhm:: for at sån få (.) få ord
på hvordan jeg har det↓ (.) fordi det det tror jeg at det ved
jeg ikke at ·det ville hjælpe· (.) det bare svært selv⇗ at forholde
sig til det synes jeg for det det kommer for tæt på på en eller
anden måde
hvad ville der ske hvis hvis du gjorde og det kommer for tæt på
det ved jeg jo ikke for jeg har ikke prøvet det men (.) altså og
jeg synes jo også selv det er okay at græde jeg er sådan en der
græder alle film og jeg bliver rørt selv til en tegnefilm ik (.) så
det ik det ik sån (.) det ik det der er mit problem (.) jeg tror
(.) jeg ved det ik altså nu prøver jeg sådan at tænke over hvad jeg
sån føler når jeg siger det her (.) og der tror jeg at jeg sån
føler mig meget alene om det fordi (.) at min far ik (.) havde en
kæreste eller var gift og han havde ikke nogen børn så det var bare
mig og min far (.) og jeg var sån den eneste der kendte min far som
jeg gjorde på den måde .h og hvor at (.) der føler jeg mig bare
virkelig⇗ alene med tanken at folk de tænker nå (.) det må også
være hårdt at miste sin far (.) men de tænker ikke sån jamen ikke
bare min far men det præcist ham⇗ som person⇗ ham har jeg ikke
længere (.) hans personlighed har jeg ikke længere (.) hvor jeg
tror det svært sån at give plads til (.) at åbne sig op fordi (.) at
jeg ved ikke hvem jeg skulle gøre det for (.) og jeg ved ikke
hvordan (.) altså hvad hva de så skulle sige⇗ for jeg fik det bedre
fordi det: (.) det har jeg ikke sådan prøvet før men mest også
fordi jeg ikke ved hvem eller hvor jeg skulle gøre det henne
du har aldrig prøvet det overfor nogen
jeg har prøvet at være til en psykolog to gange (.) og (.) jeg
synes han var vildt irriterende for det var meget sån (.) ej er det
så sådan du har det eller øh: (.) og det jeg følte mig bare (.)
altså at han dømmede⇗ mig eller sån jeg følte mig overhovedet ikke
at jeg blev lyttet til (.) og så har jeg prøvet at være til en:
gruppe inden i Tuba hvor vi var seks piger↑ med en far (.) der
drak (.) men min far var den eneste far der var død (.) så det
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synes jeg gjorde en kæmpe⇗ forskel og jeg havde det rigtig svært
ved nogen af de andre piger de sagde nogen gange ville de bare
ønske at han ikke var der (.) det synes jeg var rigtig rigtig hårdt
så det var en rigtig god gruppe til at bearbejde alkoholdet↑ (.)
men det var ikke det jeg havde brug for (.) og jeg har virkelig⇗
mange gange overvejet om jeg skulle gå i en eller anden gruppe i
Børn Unge og Sorg↑ for jeg synes igen (.) det virkelig⇗ rart at
((?ord?)) og der er nogen der sætter ord på hvordan jeg føler det
ja hvordan hvordan synes du (.) jeg kan godt forstå det må være
hårdt at de siger de ville ønske deres far ikke var der .h kan du
fortælle lidt hvad du tænkte hvad tænker du når der er nogen der
siger sådan noget nu har jeg prøvet det mange gange også bare ens venner hvis de sån:
at øh: ej hvor er hun irriterende eller så noget det synes jeg er
så⇗ hårdt at høre (.) men jeg bliver meget (.) meget vred⇗ måske
og at det går ud over dem⇗ som det måske ikke skulle der der sån
(.) jeg tror (.) min ulempe er jeg måske godt nogen gange kan
virke lidt bedrevidende tror jeg (.) fordi at jeg har mistet min
far så jeg tror nogen gange at jeg godt sån (.) men du aner ikke
hvad du snakker om (.) og jeg ved bedre eller sån ej men nu skal du
lade være med og og sige sådan (.) jeg føler mig sån mere⇗ (.) sur⇗
end ked af det når folk siger det sådan:: (.) tror jeg
er det noget du selv⇗ tænker det med at være bedrevidende eller er
det noget der også er nogen der siger til dig
jeg tror kun det mig selv der tænker det øhm: (.) det også fordi
nogen gange hvis folk de græder over ingenting så kan jeg godt
nogen gange indvendig tænke (.) ej⇗ du aner⇗ ikke⇗ noget som helst og
det vil jeg jo ik fordi jeg har altid fået og vide at folk kender
mig som en der virkelig⇗ er åben og hjælper⇗ alle andre og god til
at lytte og sån noget men nogen gange indvendig⇗ tænker jeg bare oh
my God altså slap af han skal nok ringe tilbage eller (.) men (.)
det synes jeg jo heller sjovt og selv at have det sådan men (.) det
er bare svært at lade vær at tænke sån
ja så det småproblemer det kan man godt blive sådan lidt
[ja]
[kan] du godt blive lidt kan man godt blive lidt irriteret [over]
[jo]
ja
ja okay du sagde at øhm: at du synes at ham psykologen han dømte⇗
dig når du i det du sagde kan du prøve at forklare lidt om det
ja tror det var meget: hans⇗ (.) øjenkontakt⇗ og sån blikket det var
ikke⇗ sån nu lytter jeg til dig eller jeg er forstående for hvad du
siger men sån lidt hvad er det næste siger okay jeg skriver det ned
og såndan hvad vil du nu ud med okay så gør jeg det agtig sån lidt .h
hvad skal du nu sige agtig .h øhm: og det kan også godt være at det
bare var en dårlig psykolog jeg tror der er nogen der ville er
bedre end andre og hjælper på forskellige punkter (.) men jeg tror
(.) jeg havde virkelig⇗ svært ved og åbne mig op (.) for en
psykolog så kan det godt være at han har en rigtig god uddannelse
og er meget erfaring men (.) han (.) jeg ved ikke om han har mistet
så han kunne i realiteten ikke vide hvordan jeg (.) har det hvor det
føler jeg er noget andet med (.) unge⇗ eller sådan der har mistet en
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mor eller en far de har en helt (.) helt andet sådan syn på det
ja hvorfor kunne ku han ikke vide hvordan du har det når han ikke
har mistet
man kan altid tænke over at det må være hårdt⇗ og skrækkeligt at
miste sin mor eller far (.) men det slet ikke det samme som det
sker (.) man kan slet man kan slet sådan drømme⇗ om det (.) det ikke ⇗⇗
bare man bliver ked af det og det gør ondt⇗ og sådan (.) og jeg har
rigtig mange der siger ej og du er eddermaneme sej og hvis det var
mig havde jeg bare gravet mig ned og jeg ved slet ikke hvordan du
kommet derop igen og sådan noget hvor jeg sådan (.) det bare ikke sådan det
føles (.) altså (.) man bliver nødt til at lade vær og grave sig ned
fordi så er det du slet lever og du bliver også nødt til at tænke på
de andre der er rundt om dig (.) der er jo andre selvom der er én
der dør så der jo stadig mange andre der tilbage⇗ og er pårørende
til hvad du⇗ går igennem og (.) jeg tror han har lært en psykolog
har lært meget værktøjer om har lært meget om hvordan det er (.) men
det det som jeg har sagt et par gange jeg synes ikke ord⇗ kan
beskrive det (.) så je- tro- selvom der er rigtig mange der
forstående og virkelig prøver og jeg sætter virkelig⇗ pris på det
jeg synes det er så⇗ rart hvis folk prøver (.) så har jeg bare
svært ved at bruge en time hos en som ik ved hvordan jeg har det
ligemeget hvor meget jeg forklarer jeg vil så gerne ha⇗ (.) ham til
at forstå det men det kan han ikke
fordi han ik selv har mærket det
ja og måske bare fordi så føler jeg også det bliver meget (.) jeg
tror også man kan mærke autoritetsforskellen altså det meget (.)
han vil være der for at hjælpe mig men han lytter⇗ det en person
der sidder og lytter og ja så kan det være der er nogen
psykologer der giver nogen værktøjer videre (.) men måske det ikke
så meget det jeg⇗ som person jeg har måske brug for nogen som er
tæt på mig og som kender mig til virkelig at forstå hvor ondt det
gør (.) eller nogen der har prøvet det selv (.) altså der virkelig
en forskel øhm: netop det bliver meget ord og overordnet hos en
psykolog det bliver ik sån hvor man måske kan gi plads til
og:: (.) nå men (.) et eller andet med jamen så kunne man gi
nogle opgaver til næste gang så kan du jo prøve og sæt ord
eller beskrive eller gøre et eller andet for jeg kan forstå
bedre hvordan du har det jamen så kunne man måske sætte en sang
på og psykologen ville sidde og lytte og kunne tage nogle af de
ting op der var i sangen sån hun sang det her er det sådan du
har det prøv at fortæl eller så noget (.) istedet for jeg følte
meget det var sån han sad jeg fortalt og nogen gange så var
jeg sån lidt jamen hvad skal jeg sige fordi (.) jeg tror jeg
har brug for spørgsmålene
·ja·
fordi ellers så siger jeg alt muligt som bare bliver ord⇗ og sådan (.)
det ikke det som man har brug for hos en psykolog det tror igen folk
er forskellige men det var meget⇗ sådan han sidder og lytter på mig og
(.) det havde være rarere hvis (.) det havde været mere en samtale så
man (.) kan føle⇗ at han faktisk (.) interesserer sig for det og ikke
bare (.) kigger på uret når nu du færdig med at snakke
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*SP02: okay hmm det kan jeg godt forstå
*SP01: ja
*SP02: hmm jeg kom til at tænke på du sagde med øhm det ville ha været
rarere hvis f.eks. det havde været din familie eller dem omkring dig
der ligesom spurgte dig om de her ting hvorfor tror du det ville
gøre en forskel
*SP01: for mig er det også (.) er det ikke kun vigtigt med hvordan jeg har
det (.) men at de⇗ ved⇗ hvordan jeg har det
*SP02: ja hvorfor er det vigtigt
*SP01: jeg tror at det det er rart og dem at jeg ser og er tætte på (.) at
man bliver tættere af at de også kan føle⇗ hvad der sker inden i mig
(.) ikke bare at jeg er ((navn på informant)) der har mistet en far
men (.) jeg en der har tanker nogle komplekser over det eller sådan
der det ikke bare jeg savner min far men noget med at (.) og det
tror jeg man får men der er jo også altid et eller andet sådan
skyldfølelse eller dårlig samvittighed med nogle ting eller (.)
fordi at man ikke fik nået nogen ting og (.) så tænker jeg også ej
og det skulle jeg aldrig ha sagt og nu har jeg det dårligt med det
og sån (.) det sådan nogle ting der går op i en når man har mistet
det tror jeg ik folk ved⇗ og det tror jeg nogen gange er det der gør
mere ondt end at han ikke er her og det tror: jeg det meget rart at
ens familie ↑også ↑ved hvordan man har
*SP02: ja det kan jeg godt forstå øhm: jeg går ud fra at alt det du siger
her det er sorg for dig
*SP01: hmm
*SP02: øhm: føler du det anderledes dengang end nu
*SP01: hmmm: det tror jeg jeg gør (.) øhm: jeg synes stadig jeg ligeså
dårlig til sån gi plads til det jeg synes stadig det meget øh: bare
ord jeg siger (.) men (.) dengang var det meget sån (.) hvad normalt
(.) og øh: arhmen nu der gået to måneder så det meget normalt at
man går sån og sån og (.) sådan her fungerer det og de fleste gør
sån⇗ hvor at nu sådan seks år efter (.) så handler det egentlig om
mig⇗ og min sorg og det kan være meget⇗ forskelligt fra person til
person (.) så jeg: bedre til og (.) og gi mig tid og sidde og tænke
på ham (.) fordi det okay (.) hvor altså jeg havde (.) min svigermor
hun sagde (.) til begravelsen så ko- kom hun over og krammede mig↓ og
så sagde hun nå⇗ (.) så var det værste overstået så skal du bare
videre (.) og hun har selv mistet hendes mor og⇗ far hvor det har
jeg været virklig⇗ i chock over mange gange at hun har sagt↑ men
(.) sån var⇗ folk (.) meget sån sådan her er det (.) og jeg har jeg
endte med droppe ud fra min HF og var (.) fik noget der hed
psykosomatisk stress hvor at jeg (.) fik smerte i hele kroppen hver
gang jeg var ked af det og sån noget men (.) at jeg var virkelig sån
(.) det gik hurtigt og der gik et havlt år hvor jeg var ideni det og
så rejste jeg til London et halvt år for at være lidt mig selv og
sån (.) jeg tror også det havde (.) hjulpet (.) hvis jeg ikke følte
at det var så stresset at skulle komme over det men at folk de
sagde⇗ der skal være plads til at være ked af det (.) og det okay⇗
(.) eller hvad har du lyst til og (.) jeg havde to veninder der kom
dagen⇗ efter der pjækkede fra gymnasiet der kom med is↓ og bare: og
sad og snakkede og og lyttede og spurgte og det var bare (.) så⇗

	
  

29	
  

rart (.) at sådan det okay eller sådan ikke det der med nu snakker vi om
noget andet eller nu går vi op og handler eller (.) det blev meget
sån (.) synes jeg
*SP02: hvorfor var det rart at at I bare kunne være i det
*SP01: det som om så tror jeg man føler sig mere som sig selv (.) at det
okay at du er som du er altså (.) du ked af det og det det er det du
er lige nu og det er okay du behøver ikke at have flere følelser
eller være på flere forskellige måder (.) nu du bare ked af det og
så (.) og så tager vi den derfra
*SP02: det det med at du ligesom skulle skynde dig var
det noget andre⇗ sagde til dig eller var det du sagde med normalt
og så noget var det noget som andre havde fundet og sagde til dig ud
af eller var det noget du selv opsøgte eller hvordan fandt du ud af
*SP01: jeg tror måske også det var sådan noget jeg sådan følte (.) fra folk
at sådan nu var det ved at være længe siden (.) folk de snakkede ikke
så meget om det og tog ikke så meget hensyn og (.)
*SP02: hvor lang tid siden var det der
*SP01: men jeg tror der var gået et par måneder øhm: (.) og to måneder
efter at han døde der (.) var jeg i New York ti dage med min som (.)
selv har mistet sin far tre måneder før mig (.) og da vi kom hjem⇗
(.) så stortudede jeg bare fordi der kunne jeg godt mærke at det
var bare alt for hurtigt at skulle alt sådan nogen ting men det
føles bare øh: normalt og og jeg var ik altså igen man var 16 og
(.) der var mange (.) der sker så mange ting i en ens liv på det
tidspunkt og jeg tror det har meget at gøre med at det normale⇗ øhm:
der var ikke mange i min alder der havde mistet sin mor eller far og
sån og man vidste ik hvordan man skulle håndtere det så man fulgte
bare de andre og gjorde det samme som dem og så glemte man måske
lige at sætte sig ned og tælle til ti og gi sig selv plads til og (.)
være ked af det også (.)ja
*SP02: mmm: øhm: jeg tænkte på hvordan (.) det lyder måske sådan lidt
abstrakt spørgsmål men hvordan er du i din sorg er det: du siger
det med du lytter til sange og sån er der andre ting du gør eller
du siger du siger det bare uden og sån rigtig føle det hvordan hvad
fylder den for dig hvis den overhovedet fylder noget
*SP01: hmm: jeg tror faktisk at det er svært at sige at savnet fylder (.)
for det tror jeg ikke jeg giver plads til at det gør min far fylder
og der kan jeg virkelig mærke der er forskel jeg god til at tale om
min far snakke om min far og øh: så har jeg fået en ide om at jeg
skal ha et billede af ham i min brudebuket og sån noget men jeg ik
god til at mærke savnet jeg ikke god til at mærke jamen hvad gør⇗
det for mig at han skal være i min brudebuket men bare at (.) det
kunne jeg godt tænke mig (.) og så jeg synes virkelig de to (.) er
forskellige at og det kan jeg godt mærke at (.) min far får
virkelig meget plads i min hverdag⇗ og til at tænke over ham og så
noget men (.) savnet det får ikke tid⇗ det få- man får ik øh: det
fordi man føler også det længe siden og der er ikke nogen der
spørger til det længere (.) så man får ik ((?ord?)) jeg jo sammejeg jo meget socialt menneske så det sjældent jeg er alene så
det vil også sige der fylder så meget i din hverdag ellers (.) og
når folk så ikke spørger ind til det eller gi plads til det og sån
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så (.) så glemmer man den bare lidt så nævner man engang imellem sin
far men det ik sådan savnet til ham
*SP02: nej det med at du at man glemmer det lidt sådan (.) føles det så
stadigvæk ideni men men så glemmer du det lidt sådan for nu her i en
anden sammenhæng eller hvordan føles det
*SP01: jeg kan ikke mærke øhmm: jeg ved ikke om det præcist det du spørger
om men (.) jeg tænker jeg kan ikke mærke savnet sådan hver dag det
kan jeg ik men (.) jeg jeg havde en periode og det faktisk langt
tid siden eller ((?ord?)) eller en situation faktisk nærmere det
langt tid siden jeg har haft en situation men vi var hjemme hos
mine svigerforældre hvor hele familien var samlet (.) og det sjove
er de fire drenge og de har alle sammen fundet (.) en kæreste (.)
der har skilte forældre og en af forældrene er alkoholiker (.) og
så sidder vi og snakker og så lige pludselig så sidder den ældste↑
(.) og den anden ældste pige og snakker (.) og så sidder de og
snakker om at deres fædre (.) drikker⇗ og øh: øhm:: det var meget
selskabsting og de snakkede om rigtig⇗ mange ting jeg fuldstændig⇗
kunne (.) nikke genkendende til og det var så⇗ lang tid siden (.) og
jeg havde at jeg havde hørt nogen sån (.) snakke om (.)
alkoholproblemet og sån (.) det der med at det er en fa- far⇗ der
gør det og det var virkelig sån (.) men der kunne jeg mærke at
savnet fyldte for meget til at jeg kunne være med på samtalen (.)
der⇗ kunne jeg mærke at der fyld- fyldte savnet alt for meget (.)
der ku jeg: (.) de sidder der og snakker om deres fædre der stadig
er i live (.) som drikker (.) og (.) og og hvor ondt det gør på dem
og de snakkede om ej den (.) og hvor sjove de var og sån alle de
der po- altså ikke positive ting men (.) at en alkoholiker ikke
nødvendigvis er en der ligger nede på hjørnet og drikker men det en
der bare har styr på det og måske også passer sit arbejde og så
noget og der var så mange ting (.) jeg virkelig indvendigt kunne
mærke (.) ej hvor ir- sådan⇗ har jeg det også eller sådan gjorde
min far og det var virkelig virkelig en rar samtale og det var (.)
men jeg kunne mærke at savnet fyldte alt for meget til jeg kunne
åbne munden hvor jeg endte med bare at sidde (.) og stirre⇗ sådan i
bordet⇗ hvor jeg var sådan (..) der da gjorde det virkelig ondt
at sån: der fyldte det alt for meget fordi der (.) kunne jeg mærke
det var mere der vægtede det mere at min far ikke var her længere
(.) end det andet (.) altså der kommer nogen situationer hvor at
(.) det fylder mere (.) og jeg blevet virkelig dårlig til at høre
andre sige far (..) der⇗ synes jeg også at savnet fylder
rigtig meget at når folk ikke folk siger ((?ord?)) snakker om
deres mor og far men hvis jeg er i situation hvor de kalder⇗ på
deres far eller snakker me- med deres far så synes jeg virkelig⇗
at den der fylder savnet så det mere sån tror jeg situationer end
det sån dagligt (.) det mere hvis der kommer til at ske et eller
andet hvor så kan man mærke at øh avuch nu gør det ondt eller så
*SP02: hvorfor tror du at at det bringer noget op i dig når du hører nogen
sige far og hvad er det der sker
*SP01: jeg ved det ik og jeg tror også det der med at man ikke selv gør det
og sån (.) at det (.) at du sån (.) der mange foræld- eller::
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personer du sån (.) har og så har du dem ik og venner og veninder og
familie der rydder ud men du har kun en mor og far altså og det der
med at øh: det kommer jeg sån aldrig til igen (.) (.) det synes jeg
er sån lidt (.) og så man føler også sån at man også altså går glip
af et eller andet (.) og altså man fø- altså nu føler jeg jo også
at min papfar han har været i mit liv siden jeg var ti⇗ så han er jo
også lidt min far og han tager også fa- farrollen og det rigtig
rigtig rart men før havde man sån tre forældre og det kan jeg godt
mærke at min papsøster måske har hvor at så føler man at øhm (.)
det måske også lidt misundelelse på nogle punkter (.) at øh (.) ej
så får hun lige en gave af hendes mor eller så siger hun hendes mor
betaler hendes studiebøger (.) hvor jeg sådan ej og de- det har jeg
ikke rigtig nogen der bare kan gøre (.) at at øh: så hver gang
folk de siger far så tror jeg bare det går op for en at jeg ikke
har min til at gøre alle de ting som en far kan (.) i løbet af ens
liv med lige og gi et eller andet eller være der for en på et
bestemt tidspunkt
*SP02: er det meget sådan som du siger med situationer er det når der er
konkrete (.) ting eller netop det med far når det er noget så minder
dig om noget at det så udløser den rigtig stærke sorg er der forskel
når jeg siger rigtig stærke sorg eller savn undskyld er der forskel
i f.eks. hvis der er nogen der siger far i hvordan det føles i
forhold til det savn der er der sån lidt hele tiden
*SP01: JA det synes jeg og man kan også se en film hvor der altså når folk
dør og sån det gør SÅ ondt men det fordi at film også virkelig
gode til at vise hvor ondt det gør (.) og og (.) og jeg tror det
gør ondt når jeg (.) lytter efter teksterne i sangene eller ser
en film eller høre andre sige det fordi at (.) det ved jeg ikke
man bliver mere bevidst om det (.) jeg synes ik at man det ikke det
samme når man selv snakker om det jeg kan ikke mærke det på samme
måde (.) jeg kan mærke at (.) .h jeg bliver øh:: ked af det over den
person (.) som min far var⇗ at han ikke var her og jeg savner
selve ham⇗ (.) men (.) jeg har bare vænnet mig til tanken om at
min far ikke er her længere og det synes jeg (.) det (.) altså:
kommer savnet bare længere frem i små situationer det kan være
nogle små ting og så får man lige ondt eller så læser man at øh
så jeg medlem af sådan nogle sider på facebook om bryllup og så
noget hvor der er rigtig mange der skriver noget med (.) med
bruden og brudens far og deres første dans og så noget hvor at av
det gør også ondt eller sån
*SP02: ja det kan jeg godt forstå
*SP01: så det kom- det mere situationer (.) fordi som jeg sagde før at (.)
jeg tænker på ham næsten dagligt og sån (.) men det er: der
er nogle enkelte gange hvor at det gør mere ondt end det normalt
gør
*SP02: ja er savnet er det sån det stør- det der fylder mest
*SP01: det synes jeg ik jeg synes det er (.) vi snakker meget om ham (.)
og:: er en del af det og jeg også (.) så siger jeg også til min mor
at (.) jeg håber der er nogen der nævner⇗ ham til mit bryllup fordi
jeg håber virkelig og at min fars familie vil tænke langt nok til
bare at gi mig en ramme et billede med mig og ham i (.) jeg håber
virkelig folk de (.) ved at det vil være rigtig rart at græde på min
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bryllupsdag for og (.) ej hvor er det rart at så føler jeg han er
med alligevel fordi folk nævner ham (.) og sån der kan jeg jo sån
sagtens snakke om ham så jeg føler ikke det sån (.) savnet⇗ der
fylder aller mest hos mig (.) men jeg ville måske godt ønske at det
fyldte lidt mere fordi at jeg allerede nu kan mærke (.) at (.) det::
måske (.) at jeg måske skulle ha givet mere plads til det i starten
(.) så jeg frygter måske også længere i fremtiden om jeg så bliver
mere⇗ ked af det (.) fordi man ikke har givet sig selv lov til at
mærke savnet på samme måde
ja hvad tror du der vil ske så
jeg er meget nervøs altså for den dag at vi selv skal ha børn og den
hvo- og og min kæreste bliver en far (.) fordi det meget⇗ tæt på og
så det hver dag (.) at han hedder far⇗ og (.) og det jeg bange for
kommer til at gøre ondt og det kan overskygge nogen af de gode ting
(.) så de- det tror jeg er derfor jeg tænker at (.) det rart og
bearbejde nogen af tingene nu
ja i forhold til det med din familie og venner jeg hører lidt at der
ikke var så mange der i virkeligheden spurgte så meget ind til
hvordan du havde det øhm: var der overhovedet nogen der (.) der
sagde noget til dig eller udtrykte noget omkring din sorg eller:
i starten eller sån nu: eller
i det hele taget
altså det synes jeg virkelig ikke (.) altså (.) jeg synes ikke min mor
hun er ikke særlig god til det og det ik (.) lige præcist ens mor
der kan virkelig⇗ godt forstå det fordi det må jo gøre så ondt at
ens (.) barn har den smerte som man ikke selv har og man ikke kan
gøre noget ved øhm: men jeg har virkelig svært ved at forstå
folk fra hans familie (.) at de ikke vil gøre det (.) eller: at de
andre (.) omkring mig (.) jeg synes ikke der har været særlig mange
(.) min kæreste har været virkelig god til det han prøver altså i
hvert fald rigtig meget og sån
og er det vigtigt at man prøver
ja jeg synes det er vigtigt at man prøver og gøre noget rigtig eller
forkert for så jeg også bedre og det kan godt være jeg er også en
type der godt kan virke lidt hård nogen gange og ssp- spids agtig
men (.) så kan jeg godt være god til at sige at øh øh jeg har det
faktisk bedre hvis du øh: siger (.) øhm (.) altså (.) så kan jeg
godt sige jamen det er okay at du siger jeg forstår dig godt fordi
mange har svært med den (.) fordi folk tænker du forstår mig ik
det har jeg ikke et problem med jeg vil hellere ha at folk siger
jeg forstår dig godt for man kan jo godt forstå det end sån (.) det
vil jeg hellere ha man virker forstående (.) end (.) at man ikke
tør gi og plads til det så det bare virkelig vigtigt at folk (.)
de prøver og jeg skal nok selv sige hvis (.) det gør for ondt (.)
eller det kommer for tæt på (.) ja
hvad tror du det ville gøre for dig hvis folk var bedre til at
spørge eller sige noget bare
være bedre til måske at forklare hvordan jeg har det (.) i stedet
for at det handler om (.) ej men så har jeg snakket om at jeg godt
ville ha et billede af min far i brudebuketen så han også er med
til at følge mig op det bliver meget ord hvorimod folk de sån
spørger eller sån ej det kan jeg virkelig godt forstå og hvordan har
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du det egentlig har du tænkt over det med han ikke er med til dig og
sån (.) hvis det okay at man nogen gange bare kan sidde og tænke
lidt over tingene inden man svare (.) så tror jeg også at man føler
den mere (.) men de fleste har heller ikke prøvet det så man ved
ikke hvordan man skal reagere (.) eller hvordan man skal gøre det
*SP02: ja føles det meget som en lukket følelse eller en alene følelse
*SP01: JA helt sikkert det tror jeg er en god måde at forklare det på (.)
og øhm: min veninde der som selv har mistet hu- hendes far havde
også en anden datter og hun siger at selvom de begge to er er
at de søstre og havde den samme far og så noget så synes hun stadig
ikke at det føles (.) på den samme måde at hun føler sig stadig
alene så jeg kan ikke forholde mig til at jeg ville tænke det var
bedre hvis man havde en søster eller en bror men jeg føler⇗ bare
sådan at det ville (.) fordi jeg føler mig meget alene om det og
jeg tror også det derfor jeg har svært ved at gi plads til at være
ked af det fordi (.) ja så kan jeg græde det kan jeg måske godt få
mig selv lov til men (.) jeg føler mig meget⇗ alene om den (.) og
selvom fol- nogen folk prøver at forstå den (.) så forstår⇗ de den
ikke (.) og det meget som du altså det et godt ord du sætter på
det med at det (.) sån (.) alene⇗ fordi (.) selvom der er mange
andre⇗ der har mistet sin far eller sin mor (.) så har de ikke
mistet den⇗ person som jeg har og det tror jeg er det jeg har
rigtig svært ved (.) at (.) det er personen⇗ jeg har mistet og
ik bare min far sån overordnet
*SP02: så der er forskel i altså det vil altid lidt på en måde være en
alene følelse fordi at det er din⇗ far som unik person du har
mistet i forhold en anden som har mistet sin far
*SP01: ja lige præcist hvor jeg synes det rigtig rart med min fars familie
de kender ham og de ved hvordan han var men de rigtig gode til at
være egoistiske på en eller anden sådan (.) skjult måde (.) meget
sådan ej og min bror vi snakkede om det og vi var så tætte og det
bare ikke det man har brug⇗ for (.) at (.) vi rigtig gode til
snakke om min far derhjemme men det bliver bare meget sammen med
min farmor os og det kan jeg godt forstå men (.) og (.) jeg savner
(.) altså jeg er da også ked af at hun er død men det har bare min
far har bare overskygget så meget så meget andet (.) .h og og der synes
jeg det er ærgeligt at de altid bliver sådan en fællesbetegnelse
fordi (.) det bare ikke det samme
*SP02: fordi han var din far:
*SP01: ja og han var ikke nogen af de andres og de var også meget sån (.)
så (.) kan de snakke om (.) ej men (.) jeg skulle være glad for (.)
at (.) min far var med til min konfirmation (.) fordi at han var
ikke med til min kusines↑ f.eks. og sådan men det bare ikke det
samme fordi ja ham ham som person er ikke med men du har
stadig din mor og din far med (.) altså det din onkel (.) og min
far han havde boet hjemme hos min faster og onkel et år så de havde
haft rigtig⇗ godt forhold til ham men (.) det bare svært fordi det
bare ikke⇗ det samme⇗ (.) fordi det er lige meget hvor tæt du er
på en onkel eller en tante eller et andet (.) så det bare ikke
det samme jeg har også en moster⇗ jeg har set rigtig⇗ meget og
måske nogen gange mere end min far men (.) jeg kan mærke det bare
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ikke den samme tæthedsfor- følelse og det ikke den samme (.)
kærlighed⇗ på en eller anden måde (.) og det synes jeg er:
rigtig hårdt⇗ at min far bliver sådan (.) personlighed vi har
mistet i familien og der ikke plads altså det bliver ikke sådan: (.)
din⇗ far du må være ked af det eller det bliver sådan (.) os som
familie (.) og det hjælper rigtig mange gange (.) men hvis det
min fars familie ik (.) gir mig plads til at være alene med mine
følelser så ved jeg ikke hvor jeg ellers skulle ha dem (.) øhm:
og det tror jeg (.) bliver svært men det har også bare været
svært og være i min fars familie altså (.) fordi det ikke den
sammen sammen⇗ vi har (.) og (.) de and- mine kusiner og fætre
de har hinanden der ikke nogen af de andre der er enebørn og
ellers så har min faster og tanter og onkler de har (.) øh:: en
kone eller en mand men ellers også så har de deres far og:
altså (.) ja så har de mistet deres bror eller (.) og mor og så
noget men (.) og det også svært for mig for jeg tror det gør
ondt at miste sin mor og far lige meget hvad (.) men for mig så
gør det rigtig ondt at han ikke er med til at se de her ting (.)
tanken om at han (.) ik kommer til følge mig op og tanken om at
mine børn aldrig kommer til at møde ham og han aldrig ser dem
det tror jeg hvor jeg nogen gange prøver sån min faster jeg
kan godt forstå med hendes mor men hun nåede⇗ trods alt at være
med til hendes bryllup og (.) opleve hendes børn og så noget og
det det der gør ondt (.) hvor jeg ik (.) jeg kan virkelig godt føle
mig ensom i den familie engang imellem fordi de kan ikke: tror
ikke de kan sætte sig ind i hvordan det føles (..) altså der
er det virkelig rart at jeg har haft min kæreste og jeg har jo
været sammen med ham i så mange år så han har heldivis mødt min
far det tror jeg hjælper rigtig meget at øh: at de nåede og
blive venner og kende hinanden (.) i et år og så noget inden
det skete fordi det øh: (.) det rart altså jeg tager heller
ikke til familiefødselsdage og så noget uden han kan komme med (.)
for det gør simpelthen for ondt (.) de ligner⇗ alle sammen min
far og sån lyder som ham og (.) det der med man ikke har en
søster eller noget og man har heller ikke en forældre og nogen
gange sidder de og snakker om ej og (.) da mine kusiner og
fætre de var små og så noget og jeg har ikke den der forældre
til at sån ej og det var ligesom da ((navn på informant)) og
(.) så (.) det synes jeg (.) savnet er i hvert fald som vi
snakkede om med situationer så det virkelig⇗ stort og det
virkelig hårdt⇗ når jeg er sammen med min fars familie
fordi så bliver det måske bliver det blandet lidt sammen
ja
sammen med personen
ja jeg tror der er mange ting og det bare svært at forholde sig til
↑fordi .h en ting er så nogen gange kan vi ikke engang snakke om
ham og jeg kan heller ikke tænker over savnet men (.) så begynder
de at snakke som deres⇗ børn eller (.) deres⇗ familier og hvad
der kommer til at ske hvor (.) at vi bare sån vi ((navn på
informants kæreste)) og ((navn på informant)) altså det: (.) nu vi
blivet sån (.) det os to⇗ og det jeg virkelig glad for fordi (.)
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jeg føler men derfor føler jeg mig bare altid jeg er bare ((navn
på informant)) de andre de har deres (.) alt de andre i familien
ik (.) og der har bare: der har være mange ting jeg har også
udefra den tætteste øh del af min fars familie (.) der har min øh
farmor en søster (.) og hun har jo så en masse børn så det jo
min fars kunsiner og fætre og så noget (.) de holder en gang om
året så holder de stor familiefest for sån alle⇗ men jeg er den
eneste der ikke bliver inviteret med⇗ (.) fordi at de har ikke et
særlig godt forhold til os⇗ som der er yngre↓ (.) men de har et godt
forhold til deres kusiner og fætre som også min far (.) men der
synes jeg også at det gør hamrende ondt (.) fordi bare fordi min far
ikke er her (.) så er jeg jo i realiteten den eneste fra familien
der ikke bliver inviteret med (.) hvor der gør det virkelig⇗ ondt
hvor at hvis nu bare min far havde været her og været med til at
tage kampene og og så synes jeg også at (.) der (.) der er savnet
stort fordi at han ik (.) er med (.) på den måde
*SP02: kan du prøve og du sagde det der med at det ikke var det samme⇗ når
din når I sidder i familien og siger de har mistet deres bror eller
onkel eller kan du prøve og beskrive lidt hvordan hvorfor det
forskelligt og hvad gør det ved dig at de ikke for- det lyder som
om at de ikke forstår det du siger fordi det er en anden sorg de
har en anden person måske de har mistet
*SP01: hmm (.) jeg føler måske ikke at jeg (.) at jeg: øh:: ja at de forstår
mig (.) at de ikke lytter på en eller anden måde (.) at når jeg jeg
prøver at snakke om ham eller når de andre gør så bliver det nemlig
om personen (.) ((navn på afdøde)) som vi har mistet og hvor
fantastisk han var og det virkelig⇗ rart at det er sån .h men hvor
nogen gange så kan jeg godt (.) havde jeg dem herhjemme min faster
og kusine og min kusine var sån hun hadede julen det var bare ikke
det samme uden de to andre (.) og hun havde et virkelig godt (.) tæt
forhold sammen med hendes onkel og (.) hendes mormor men der kan
jeg godt mærke jeg bliver virkelig frusteret over at hun kan sidde
der efter så mange år (.) og være så negativ og øh:: øh se så surt
på julen og så noget fordi at det er en dårlig tid hvor jeg bare
sån (.) altså du (.) lad nu vær (.) og du har stadig dine forældre
og du har en søster og (.) altså prøv sæt pris på det (.) altså jeg
bliver virkelig også sur⇗ det virkelig sån (.) jeg tror mere det
alle de der følelser end at blive ked af det når det er jeg tror
ikke jeg bliver ked af det jeg tror jeg bliver meget frusteret og
(.) at jeg bliver øh: (.) sån (.) som om at der bliver snakket
over hovedet⇗ eller sån det det det ikke det altså (.) at jeg ikke
bliver forstået⇗ hvor jeg også sån det virkelig hårdt for mig
ikke at have min far med til mit bryllup ja jeg det kan jeg godt
forstå og han ville også bare ha nydt festen og sån ej men det
ikke så meget ham kun som person men det der med at man ikke har sån
den der fa- far (.) ens⇗ fa- far at han ik er med og det tror jeg (.)
er svært for dem at forstå (.) og nu har de jo selv mistet deres
mor⇗ min faster og onkel men hvor det sån (.) at de burde også
kende følelsen (.) men hvor jeg også siger altså (.) hvor jeg
virkelig prøver (.) jeg tror de har svært ved at sætte sig ind i
hvordan det er at mistet en så ung⇗ fordi det det jeg synes der gør
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mest ondt (.) at han ikke er med til alle mulige ting om så han
bare nåede at opleve ↑et af mine børn eller ↑et eller andet men det
er det han ikke er med til og det tror jeg bare jeg bliver virkelig
(.) sur⇗ over og vred og (.) frusteret over at de ikke sån prøver
at sætte sig ind (.) og sån (.) hvorf- måske ville jeg også bare
have haft det kan jeg virkelig godt forstå og ja det gjorde
virkelig også ondt for mig at miste sin min mor men ej hvor er
jeg glad for hun nåede at være med til mit bryllup og så noget
(.) det⇗ kan jeg godt forstå er hårdt for dig i stedet for at (.)
det bliver bare sån snakket over hovedet (.) så bliver det bare
(.) igen ikke givet plads til det (.) og det tror jeg (.) at
selvom de prøver og selvom der rigt- jeg synes selv at folk
prøver hvis jeg selv nævner det og tager det op (.) så det få
mennesker der snakker udenom (.) så hvis jeg selv⇗ nævner det og
bringer op i det så synes jeg rigtig mange folk prøver⇗ (.) men
jeg synes det frusterende dem der har mistet en anden⇗ (.) eller dem
som har mistet deres forældre når de har været ældre (.) der
synes jeg at det er virkelig frusterende at de ik øh: (.) (.) men
det fordi jeg heller ikke selv kan sætte ord på hvordan jeg har
det (.) så de det er en eller anden frust- frustration at man
(.) har en følelse man ikke kan forklare (.) og man ikke kommer
ud med og folk prøver at forstå de tænker bare det må være hårdt
at mistet din far (.) og (.) men ik sån hvad der egentlig er
hårdt ved det
*SP02: er det det du siger med at øhh:: (.) altså nogen der har prøvet at
miste deres far som ældre (.) er det noget (.) noget af det hårde i
det så også at de siger det forstår jeg godt som i at jeg har
også selv prøvet det men det anderledes eller er det bare det at
de ikke spørger ind til dig som ((navn på informant))
*SP01: jeg tror det sådan en mellemting fordi jeg synes faktisk at øh: (.)
det rart når folk selv har mistet en forældre som jeg forstår dig
godt altså hvis de lod dem ligge der⇗ og sån (.) så altså så synes
jeg det virkelig rart (.) men tit synes jeg folk får det til at
handle om dem selv⇗ og så de- det skal der også være plads til for
det handler ikke kun om mig (.) men (.) at (.) det ville være rart
at hvis folk virkelig⇗ var sån (.) kunne tale åbent om at (.) gud
ja det må også være ekstra hårdt at din far ikke var syg og han
bare lige døde lige pludselig og gud ja det må også være hårdt at
han ikke kan være med til alt det her og sån (.) at andre⇗
italesætter⇗ det (.) hvordan jeg har det (.) stedet for bare og
(.) og gå med på den (.) og dem der har mistet og (.) min svigermor
mistede sin mor for et år⇗ siden så hun er for nyligt jo sån blevet
forældreløs og det jo virkelig⇗ hårdt for hende og det rart at ha
hende for hun ved virkelig⇗ hvordan det er↑ (.) men hvor at (.) jeg
ville ønske⇗ at der var nogen som havde mistet en forældre ældre
også ville sige til mig at (.) hvor er jeg glad for at min mor og
far var med til mine ting det kan jeg godt forstå må være det der
gør ondt i stedet for det bliver sån generaliseret at det så det må
være det samme og (.) det er det ikke og det må også være
hamrende hårdt at se sin mor og far rigtig syge op til⇗ (.) (.)
men (.) jeg mangler en eller anden form for nogen der prøver at
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forstå⇗ i stedet for bare at lytte⇗ (.) og det synes jeg virkelig
er stor forskel
hmm det kan jeg godt ja hvad tænker du (.) grunden til jeg spurgte
det med sorg om det var det der fyldte eller savn om det var det der
fyldte mest i din sorg hvad tænker du ellers der hvis du nu skulle
sætte sådan et eller bare et par få ord på hvad er det så der fylder
sån:
.h
du nævnte vrede og frustration og ked af det
jeg tror også sådan ensomhed↓ selvom virkelig⇗ har et godt forhold
til min mor og min svigerfamilie⇗ og min (.) forlovede og (.) min
papsøster jeg virkelig⇗ virkelig⇗ føler mig elsket og jeg har (.)
virkelig har det godt med dem alle sammen (.) så kan jeg (.) mærke
(.) at jeg stadig føler mig ensom og den synes jeg fylder rigtig
meget (.) og jeg (.) jeg føler (.) prøver tit sån at føle hvad det
er men (.) det mere det der med der to mennesker der sådan har lavet⇗
dig agtig og du kan (.) det dine gener du har fået (.) så
halvdelen af noget er min mor og noget er min far og den side som
er fra min far og som virkelig⇗ er min far det synes jeg (.) det
virkelig (.) der føler jeg mig meget ensom jeg har den alene (.) der
ikke nogen andre der har den (.) og hvordan jeg er blevet og (.)
det synes jeg fylder rigtig meget at jeg føler mig alene om det
og føler det som om jeg skal klare (.) klare mig selv igennem (.)
hele verden jeg har ikke en eller anden søster eller bror til og
(.) det kan vi godt gøre sammen agtig (.) (.) det synes jeg helt
klart fylder mest (.) at selvom jeg måske ik (.) savner ham hver
dag og så noget så føler jeg at der er sån (.) at et eller andet
sted indeni mig vil jeg altid føle mig ensom på en eller anden
måde (.) at (.) at selvom at jeg ik er det (.) så tror jeg altid
den vil ligge i mig at det det det bare sådan en (.) det kan bare
ikke lappes sammen igen at (.) og det tror jeg også styrker på en
eller anden må jeg synes også selv jeg er blevet bedre til at
håndtere rigtig mange ting om man sån (.) det kan jeg godt og fedt
og seje mig og: klappe mig selv på skuldrene fordi jeg klarede
det alene men (.) .h det tror jeg er det der fylder mest at man
er bevidst om at (.) man har den her alene og det vil man altid
ha
er det det samme der fyldte dengang var det også ensomhed der sådan
fyldte mest lige efter og:
det tror jeg måske ik (.) øhm: (.) (.) dengang der følte jeg øh: at
(.) min fars familie og jeg var meget (.) fælles om det hele (.)
dengang der følte jeg ikke der var en forskel der følte jeg vi havde
mistet min far og det var en (.) fællesskabsfølelse (.) og at det
var noget vi klarede sammen øhm: og vi var mange der kede af det (.)
men (.) af at være blevet ældre (.) så kan jeg mærke en forskel
(.) og jeg kan mærke at (.) at (.) øh:: det so- jeg har oplevet
personligt (.) og at (.) vi nogen gange har altså det kan jo også
være samtaler ind- inden han er død og det (.) hans alkohol ligesom
måske har gjort at (.) mm på et tidspunkt så var han bare forsvundet⇗
og der var ikke nogen af os der vidste hvor han var (.) og jeg var
på en eller anden tur⇗ med min folkeskoleklasse⇗ (.) inde i
København og så finder jeg ham sån på ↑hovedbanegården sidde og:
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drikke en øl og snakke med nogen andre og så noget (.) hvor at (.)
vi ser hinanden og sån krammer og det egentlig mig⇗ der finder ham
og får ham til sådan at tage sig sammen til at komme tilbage og jeg
kunne ikke engang huske⇗ hvor gammel jeg har været det må jo ha
været i 6. eller under ik (.) hvor at (.) den (.) øhm:: den
historie hvis vi snakker om den (.) så handler den meget om (.) at
(.) at min faster og onkel så tog bilen ind⇗ i København og ledte
efter ham for at hente ham med hjem øh: fordi jeg havde fundet ud
af hvor han var (.) hvor (.) at det synes jeg lidt det sammen som
også sker med det her (.) det bliver meget så en (.) overordenede⇗
eller bliver meget hurtigt rykket rundt til JA det kan jeg godt
forstå det var også hårdt for mig (.) det bliver meget sån hurtigt
vendt (.) og sån det (.) det er jeg (.) det først når jeg er blevet
ældre at (.) det gået op for mig at det gør det fordi for- fordengang så følte jeg bare at det var rart at vi var så mange der
savnede ham lige meget (.) men nu så synes jeg det er noget
andet
har du nogen ide om hvorfor du tror det er: (.) det er sådan
hmm nej (.) men (.) eller måske det var måske det jeg startede med
at sige med at (.) det nu der sker mange store ændringer i mit liv
og det nu⇗ at ens far og mor (.) betyder allermest i hele verden og
er med til de her ting (.) og det synes jeg (.) det synes jeg er (.)
hårdt at føle sig alene om det (.) også fordi at (.) jeg (.) altså
jeg ikke sådan jeg stadig meget ung⇗ (.) og jeg er også den første af
alle mine veninder og så noget der skal giftes så der er rigtig
meget der ik altså (.) jeg føler mig meget sån alene (.) om det
hele overordnet så jeg har ik nogen sån (.) og og snakke med om
(.) hvordan føles det og hvad gjorde du med dig og din far og (.)
altså det synes jeg øhm: (.) jeg tror at når man bliver ældre der
sker så mange ting (.) i ens liv som der ikke gjorde da jeg var 16
der gik jeg bare i 10. og rykkede fra 10. og op til HF eller sån
(.) men (.) nu det nu de sån store ting sker (.) og det nu (.) at
man er mere bevidst om hvad der er sket før⇗ han døde og også
efter (.) og man lærer flere ting om livet og man bliver mere
bevidst om rigtig rigtig mange ting og det nu det sån (.) og nu
synes jeg bare det gør mere ondt det gør ondt på en anden måde
måske dengang var det meget (.) frustration (.) og meget sån (.)
hvad sker der og min verden falder sammen og man ikke aner hvad
der skal ske (.) og (.) uforståenhed (.) helt vildt (.) men nu er
man bare nu har man vænnet sig tanken og (.) man kan leve med
det og man har det egentlig fint nok med⇗ (.) at jamen min far er
her ik og det en del af mig og det har gjort mig sån (.) men (.) at
nu gør det mere ondt at han ikke er en del⇗ af mit liv og at ham som
person ik er her mere (.) de- det tror jeg når det kommet på
afstand så (.) gør det ondt på en anden måde
hmm ja hmm:: nu stiller jeg dig lidt et måske et lidt hårdt
spørgsmål men du sagde noget med før at (.) at det også var lidt
anderledes måske fordi han havde været alkoholiker tror du at
sorgen har været en anden fordi at han har været alkoholiker
DET TROR JEG det tror jeg helt⇗ sikkert øhm:: (.) fordi (.) at der
er virkelig meget vrede i det også (.) jeg tror øhm:: og igen
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understrege tror for det kan jeg ikke vide men jeg tror hvis man har
haft en forældre der har været syg og: og har været helt fantastisk
og (.) at sådan så man virkelig sådan sur⇗ på ↑verden og det og det
virkelig uretfærdigt at det her skal ske og men hvor jeg måske også
vred på ham⇗ (.) fordi jeg synes også det uretfærdigt for mig⇗ at
det sker for jeg synes ik nå fair nok han passede ikke godt nok på
ham selv (.) og at alts- det der tog det bare overhånd altså det
virkelig meget vrede det tror jeg fylder langt mere (.) for mig (.)
tror virkelig det er en anderledes følelse fordi der flere (.) ting
i det end (.) at man bare har mistet en forældre der er nogle ting
som jeg ikke fik nået at bearbejde (.) og (.) altså da min farfarmor døde der var der mange mærkelige ting der gik op for mig og
mange ting hvor jeg egentlig tænkte (.) altså hvad bilder du dig
ind (.) at du sån bare har taget afsted uden at kontakt mig (.) og
.h at du: (.) bestiller en taxa der skal køre mig i skole fordi du
for fuld⇗ (.) agtig og sån (.) og der snakkede vi min far har
virkelig⇗ være åben⇗ overfor tingene han har godt været klar⇗ over
det han har også prøvet at få hjælp⇗ (.) flere gange (.) hvor der
har jeg været der var jeg rigtig god til at sige til ham far jeg
(.) det går ikke skide godt for mig lige nu↓ og (.) hvor han var
sån det har nok noget at gøre med mig og det fair nok og så (.)
aftalte vi ikke at snakke sammen (.) et stykke tid og lige ha en
pause (.) og så heldigvis nåede vi lige at snakke sammen lige inden
han døde men det tror jeg har virkelig⇗ ligget tungt i mig det
der med at (.) det var først også lige gået op for mig hvilken
svigt jeg havde oplevet før⇗ det så nu var det bare sån dobbelt
op og det tror jeg (.) så der rigtig mange ting man skal arbejbearbejde på samme tid
så det svigt og sorg sammentidig
JA og man nogen gange kobler dem sammen fordi man bliver sgu også
sur på ham altså (.) altså hvorfor kunne du ikke også ha sagt det
til mig og sån altså det var min faster der fortalte mig det og
sagde at min far ikke ville bekymre mig men .h at han var også mere
syg end vi troede⇗ for nu havde bare sagt nej til mange aftaler og:
(.) jeg blev også lidt irriteret på ham lad nu vær altså (.) det jo
bare fordi du bliver hjemme og drikker og så noget (.) så det var
virkelig⇗ sådan meget⇗ (.) frustration af at jeg ikke sån kunne
gøre noget og (.) jeg ikke har vidst noget og jeg stadig ikke sådan
helt 100 procent ved alt sån fra da han døde fordi (.) han døde
alene⇗ og (.) det (:) igen det gik meget hurtigt (.) og (.) det
var meget fordi jeg ikke var så gammel så (.) de sparede mig for
rigtig meget men jeg føler bare (.) der er rigtig meget uvidst
stadig om hvordan det hele foregik (.) og de- det tror jeg det har
også noget at gøre med han har været alkoholiker for så har det
heller ikke været pænt⇗ i hans lejlighed↓ (.) og (.) så har han
garanteret drukket helt⇗ vildt meget inden han døde↓ og sån (.) dejeg tror (.) jeg tror bare det noget andet (.) fordi der er flere
ting i savnet og sorgen (.) end kun en ting
ja (.) hmmm kan du prøve at uddybe det lidt (.) med der er flere
ting sammen med en⇗ ting
hmmm igen så det det der der med at (.) man også føler svigt og man
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er vred⇗ og øh:: (.) jeg har prøvet at være vred sån på verden over
det men jeg synes bare det allermest er man vred på ham øhm:: (.)
og så på en ene side så føler man helt vildt meget sån kærlighed ved
de minder man har (.) og så på den anden side så man helt vildt ked⇗
af det og knust⇗ (.) og så man så også helt vildt sur⇗ over (.) sur
på ham⇗ over det kunne ske og (.) og sur⇗ på min fars familie over
hvordan de har håndteret alt det her og (.) jeg synes der er
virkelig mange sån følelser i det og (.) og uvished også det synes
jeg er ulideligt man ikke har vidst alt⇗ det øh:
hvorfor hvad tror du det ville gi dig hvis du havde vist mere
en sån klarhed eller sån lettere måde at sige farvel og så lige
pludselig sidder man der som 16 år og (.) får og vide (.) nå men
(.) din fa- far er faktisk rigtig syg og han skal stoppe med at
drikke og han har ti år tilbage og leve i og så sidder du samme dag
hele vejen hjem i toget .h og tænker gud tænkt hvis han ikke er med
til mine børn og sån (.) men du mærker den ikke (.) jeg tænkte det
bare og så siger jeg så fik jeg at vide af min faster at jeg må
ikke sige det til nogen og så om mandagen så siger jeg det
alligevel til min mor og siger (.) og men hun sagde det og det
synes jeg jo godt nok var hårdt og så siger hun du skal jo også
tænkte på det jo ikke lige i morgen han dør og det jo ikke sådan er
det jo ikke og så dør han to⇗ dage efter (.) og det var bare (.) og
så får jeg og vide det og så spørger man lidt hvordan han dør og
så det hjertestop men (.) ens hjerte stopper også af en grund (.)
og (.) jeg synes der har været så meget uvidst der har ikke været
vi har ikke været at italesætte det men jeg også bare bange for at
italesætte det fordi det måske for tæt på
hvordan det
også fordi (.) jeg tror altid jeg vil gå med en tanke om han selv
altså ikke om det selvmord men om (.) det virkelig bare var sån (.)
at hans tarme stoppede for det gjorde de eller om han selv har
været med til at hjælpe det på vej har han drukket⇗ mere de sidste
par dage (.) har han: (.) kommet til at tage nogle hovedpine
piller samtidig altså og hvad er det (.) at hel- at der er sket
og er det virkelig det jeg bare bange for at tage op i (.) og jeg
har ikke lyst til at snakke med min fars familie om det fordi (.)
hvad nu hvis jeg har hel- fået alt at vide↓ (.) og jeg så tvivler
lidt på dem også ik↓ (.) altså det
hvad ville der så ske
det ved jeg ikke (.) men det også jeg har et tæt forhold med min
fars familie det har jeg (.) men det stadig overfladisk synes jeg⇗
og der er stadig mange ting som jeg bærer nag over altså (.) jeg
synes ikke de har været der nok for mig overhovedet og (.) og det
syns- (.) det jeg bange for ville hobe sig op og blive værre⇗
af at vi skulle have den her samtale os (.) også fordi det var
hans bror min onkel der fandt ham så det har også været helt
vildt hårdt for ham (.) og han er virkelig⇗ ikke særlig god til
og snakke og han snakker virkelig lidt så jeg også være bange⇗
for at tage det op↑ (.) med ham om han overhovedet ville kunne
snakke for han er så stille en type (.) og om han virkelig
kunne forholde sig til det
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*SP02: hvad tror du der ville ske hvis du spurgte ham
*SP01: jeg ved det ikke h. jeg har svært fordi lige præcist ham snakker jeg
ikke så meget med fordi han ikke snakker så meget (.) så det synes
jeg bare er rigtig svært øhm: (.) (.)
*SP02: okay (.) nå men jeg hopper lidt videre hvad øhm: jeg kom til at
tænke på du sagde det med (.) med du godt kunne lide og høre musik
og så noget hvad øh hvad ske- altså er det sådan at det hele
ligesom bliver for meget eller har du det hele lidt på afstand
eller hvordan er sorgen der i din hverdag du siger det med
ensomheden den sidder altid lidt i dig
*SP01: hmm: jeg tag- øhm jeg arbejder i ((by)) så jeg tager bussen hele
vejen som tager over en time (.) øhm:: og hvis jeg er lidt træt
eller lidt ked af det den dag så prøver⇗ jeg at gå ind på min
playlist med de sange som min far for og (.) gi mig plads til om
jeg (.) om det derfor og om jeg har ham i tankerne om det det øhm:
(.) jeg føl- føler tit tit at det mig selv⇗ der kan mærke nu har
jeg lyst til at tænke på min far og så går jeg selv ind i sangene
og nogle gange så synes jeg stadig det gør for ondt at gi mig sån
helt (.) lov til at være ked af det (.) ↑også fordi jeg synes det
virker så mærkeligt lige nu og jeg virkelig⇗ glad og min
hverdag fungerer og det bare det går virkelig godt for mig så jeg
synes også det helt vildt mærkeligt at gi plads til savnet oveni
al den lykke (.) det det har jeg virkelig jeg tror godt ville kunne
sætte mig ned og høre hans sange og græde (.) og virkelig komme ud
med det (.) men jeg har virkelig svært ved at gi plads til den øh:
fordi der er noget andet der overskygger lige nu
*SP02: hvorfor ville det være mærkelig at lukke det ind eller gi plads til
det
*SP01: øhmm:: (.) (.) altså jeg ved det ikke men jeg tror også det ville
være altså (.) jeg ville være bange for hvornår det ville lukke igen
øhm: og lige nu så det hver dag at man bliver nødt til at tage
stilling til noget bryllup altså skal til nogen ting og det hver dag
og det så hyggeligt og jeg elsker at sidde og kigge på billeder men
(.) men (.) det også (.) det mærkeligt og at man skal ha så stor en
kobling fra fuldstændig savn til fuldstændig lykke den synes jeg er
svær og jeg ved ikke om jeg kan komme koble ud af den øh: (.) for
jeg kan mærke jeg savner min far og jeg kan mærke derinde til den
kæreste caféaften virkelig⇗ hjalp for os begge to og fik virkelig
meget ud af det og det var virkelig virkelig rart men og jeg troede
også at nu vil jeg blive bedre til sån at gi plads til det men bare
svært når man (.) er så lykkelig ved siden af (.) og så engang
imellem kan man mærke ej: puha og at jeg bliver ked af det men så
har jeg bare svært ved at gi mig plads til den (.) og det ved jeg
egentlig ikke hvorfor
*SP02: du gjorde sådan med hænderne sådan to ((citationstegn)) er det to
forskellige personer eller to forskellige verdener eller hvordan
føles det
*SP01: det føles som to forskellige verdener (.) altså det meget: det så
mærkeligt at (.) det sån ying og yang ik (.) at det bare (.)
FULDSTÆNDIG ulykke og så fuldstændig lykke og (.) det synes jeg er
svært i min hverdag lige nu og skulle koble ud⇗ af den kærlighed og
lykke jeg har og så (.) koble ind den sorg↓ og savn↓ jeg har det
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synes jeg er svært og jeg kan mærke allermest (.) første gang
(.) altså siden han døde at det nu jeg har allermest brug⇗ for
det måske (.) fordi det en stor ting og blive gift og det en stor
ting og ha sin far med til sit bryllup og det kan jeg bare mærke
det at det nu⇗ at det sån (.) det nu jeg har brug for måske at
tænke over ham (.) og tænke på ham og så noget ·men det også svært
når man er så glad ved siden af·
er det fordi hvis du tænker på ham så bliver du ked af det eller
vred eller
jeg tror jeg bliver mest ked af det (.) i den her sammenhæng så tror
jeg bliver: (.) rigtig ked af det og sån virkelig knust over han ikke
kan være en del af det også ham som person (.) altså at man har så
meget brug for at snakke med ham (.) og så meget brug for at høre
hans meninger og holdninger og (.) bare føle at han er at at han er
her (.) altså man føler virkelig man man har brug for ham fordi
(.) det lige meget hvor meget man vil det så betyder ens forældres
accept og deres meninger til tingene virkelig⇗ virkelig meget (.)
og det synes jeg er virkelig svært⇗ at ikke at få hans (.) at han
er d- at han er en del af alt det her det synes jeg er hårdt
ja (.) hm (.) hm (.) øhm:: (.)
nu smager jeg noget kager her
ja jeg har også siddet og tænkt i noget tid at jeg lige sku
ja det må vi hellere gøre ellers får vi aldrig
nej vel ((griner))
i forhold til det med at tale med Børn Unge og Sorg så hm: sagde du
det var rart fordi siger det som du føler vi har snakket lidt om det
men kan du prøve måske at (.) og beskrive lidt mere om: er det fordi
du føler dig set eller forstået eller er det fordi der er nogen der har
den samme oplevelse i forhold til nu kan jeg ikke huske hvem det
var men familiemedlemmet der også havde oplevet at miste en forældre
men det var ikke samme måde og det lyder på dig som om der ligesom
er forskel i de to ting
hmm det ved jeg ikke om der er (.) men jeg tror der forskel fra om
man har mistet en til sygdom (.) end som pludselig død og jeg tror
der er forskel på hvornår i ens liv man mister sine forældre og det
det jeg har svært ved for jeg kender ikke nogen der har mistet sin
far som 16-årig til pludselig (.) død og det synes jeg er svært men
(.) det der (.) med Børn Unge og Sorg det er ikke så meget det jeg
føler mig set↑ men jeg tror (.) at jeg kan føle hvordan jeg har
det (.) fordi (.) jeg kan godt snakke om det jeg kan godt sidde
selv jeg kan prøve og føle det med sangene men hvis jeg er et sted
hvor der er nogen der kan sætte ord⇗ på (.) mine følelser så tror
jeg at jeg kan mærke det bedre selv end når jeg selv siger det (.)
øh: da vi var derinde der med hvor du var derinde øhm: det var
første gang jeg har været der til fem seks aftener eller så noget
men det var første gang hvor jeg kunne mærke jeg blev rørt og jeg
fik tårer i øjnene og jeg ved ik og det fordi nok jeg er i den
periode jeg er i men der kunne jeg mærke (.) emnet betød virkelig
meget for mig det med at jeg har en kæreste og at man har mistet
det kunne jeg mærke det var sådan helt klart⇗ det var det fedeste
og sidde derinde og alle dem der sad der havde var i parforhold og
havde mistet en forældre og det kunne jeg mærke det var virkelig
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SÅ rart (.) at (.) vi var det sted i vores liv alle sammen øhm:
fordi der var det ikke noget med nogen var alene og så noget der
følte jeg allesammen sådan havde den samme smerte og at det var
mærkeligt fordi man havde en til hverdag man også skulle tage
hensyn til og så noget og det synes jeg bare det var rart og der
synes jeg også der er forskel fra om det en man kender⇗ end nogen
derinde og derinde (.) var det bare virkelig virkelig rart at
høre en masse piger og drenge sætte ord på mine⇗ følelser det
føles så godt (.) at man kan høre hvordan man har det eller sån
det virkelig rart at der er nogen (.) og som du selv sagde det
der med om det ville hjælpe hvis det var ens mine venner og så
noget det har jeg jo aldrig selv tænkt over det tror jeg
virkelig altså (.) jeg tror for- (.) måske at jeg ville bruge⇗ det
som du har sagt for jeg tror faktisk det ville hjælpe helt vildt
meget (.) at der var nogen der prøver at sætte ord på det (.)
fordi så kan man sån (.) nej det ikke sån (.) fordi nogen gange
så går du bare med det alene (.) og så tænker du ja jeg er ked af
det og jeg savner ham men (.) der er bare så mange andre ting i
det og der er det bare rart at man nogen nå men føler du dig
sån er du frusteret over et eller andet sån ja det er jeg og (.)
fedt at du siger det fordi det sådan jeg har det
fordi det for stor en følelse med for mange ting
hmm tror [jeg]
[så det] svært hvis der er sån nogen der kan hive det lidt ud af dig
eller hvad man skal sige
det tror jeg fordi det ikke bare savn (.) der så meget i det (.) og
(.) der er så meget kærlighed og lykke stadig og du tænker hele
tiden på hvor god en person han også var og der er mange dage hvor
du tænker på ham som person og ikke på dit savn så det virkelig:
mange ting mange ting i en
er det fordi det også er svært at sætte ord på hvad er og øh altså:
(.) nu har du nævnt nogen ord men måske er der meget mere i det også

*SP01: det føler jeg og det er det jeg også synes der svært for jeg føler
ikke jeg kan sætte ord på det (.) og det er også derfor jeg synes at
du skulle komme og få et interview og ikke sende et spørgeskema det
ville være endnu dårligere og tror jeg fordi nu her der kan du også
føle hvordan jeg sidder og tænker (.) og hvordan at jeg pøver at
forklare tingene og ikke bare giver konkrete svar fordi (.) jeg
føler ikke at sån ord kan beskrive det (.) øhm: og det det jeg tit
synes der er med en psykolog der handler det bare meget om ord og
der handler det meget om at man selv skal sætte ord på det (.) og
jeg som person synes ikke det hjælper fordi der er det bare meget
sådan ord og ord kan ikke beskrive en følelse synes jeg
*SP02: nej det mere end det
*SP01: ja det synes jeg altså (.) ja du savner ham men (.) det ikke bare
savn og der så mange andre følelser i det også og du kan ikke
forklare⇗ hvor ondt det gør i maven eller (.) at du nogen gange
kan få svært ved at trække vejret eller: du kan få (.) nogen gange
føler jeg måske at jeg kan få sån halsbrand af at tænke på ham (.)
for mig tror jeg faktisk at savn er en meget fysisk ting (.) jeg
kan mærke det meget⇗ på min krop (.) frem for at jeg kan sætte ord
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på det og det tror tror jeg er svært med som du også startede med
at sige med den sån psykologiske tilgang (.) fordi det meget:: øh:
filosofisk eller sån (.) det meget jeg synes det meget en fysisk
ting det med at have mistet en fordi det gør så ONDT (.) fysisk på
en og ikke ja det svært at forklare
*SP02: øhM. hvad var det jeg tænkte på jo du har nævnt savn et par gange er
det ligesom (.) er det det samme som sorg for dig eller er det to
forskellige ting
*SP01: jeg tror det to forskellige ting øhm: savn det kan godt være jeg
blander dem sammen men når jeg høre ordene så tænker jeg savn er (.)
også kan være en positiv ting øhm: (.) jeg tænker jeg sagtens kan
savne min far (.) og øh: som vi gør her hjemme snakker om ham og
snakker om når han festede med et slips rundt om hovedet agtig at
det kan være savn men hvor sorg (.) altså så gør det virklig ondt ik
*SP02: er det så den fysiske føleselse også der
*SP01: det tror jeg men jeg har svært men det det med ord (.) øhm: jeg
synes bare der er noget svært ved ord ∞og det jo hamrende godt når
jeg skal være dansklærer ik∞ men (.) heh jeg synes bare det er (.)
jeg blander de to ting sammen når vi sidder og snakker men jeg ser
savn som måske overordnet (.) og så indenunder sorg og savn der er
der bare alle mulige forgreninger så kan sorg være indenunder men
savn kan også være kærlighed og det kan være vrede og frustration
(.) øhm: (.) hvor jeg overordnet siger jeg bare savn hvor at det
synes det det tror jeg har alle de andre følelser indenunder og så
det forskelligt hvornår følelserne kommer i spil
*SP02: ↑okay så savn det er noget der er ligesom ikke under eller mere
eller mindre men det er en forgrening til savnet
*SP01: ja det synes jeg synes savn er det overordnet man har men man jeg
har når jeg har mistet min far (.) det ikke altid sorgen der fylder
(.) så det kærligheden eller minderne øhm: (.) så det det det tror
jeg er sån rigtig forstået
*SP02: ja hvad ligger der så i sorg for dig
*SP01: mmm jeg tror (.) sorg er nok mest det fysiske fordi at (.) (.) at
når jeg sidder (.) og (.) tænker på ham (.) og høre sange og så
noget (.) så kan det godt være savn (.) øhm: sorg er virkelig øh så
gør det ondt at som om det sån lige en tand over og være ked af det
(.) at sorg så det lige der hvor: at så det bare ikke sjovt så er der ikke
noget andet der: kan overskygge det (.) altså jeg synes ikke at jeg
er i en sorg længere (.) øhm: jeg synes jeg har alt det andet på
skift (.) men jeg synes sorg det var noget der øh: der spillede en
stor rolle i starten af tabet øhm: og der var det primært sorg der
var det ikke alt det andet men der handlede det om at jeg var (.)
rigtig ked af det og handlede om at jeg fik psykisk somatisk stress
og jeg ikke kunne passe min skole (.) og jeg vågnede hver eneste
morgen og græd fordi jeg ikke havde lyst til at gå udefor døren det
var meget sån hvor nu kan jeg virkelig være ked af det og jeg kan
virkelig savne ham og være sur⇗ og så noget men (.) det ikke en
sorg der gør at jeg ikke kan passe mit liv ved siden af for det små
situationer og i små perioder så er jeg ked af det (.) men det ikke
en sorg det bare så overordnet synes jeg
*SP02: ja okay så sorg det var det som der ramte dig eller ramte dig
men det som var⇗ (.) lige efter som er den meget fysiske følelse
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hvor nu så er det mere alle ↑forgreningerne til ↑det
*SP01: ja jeg synes stadig at hvis jeg er rigtig rigtig ked af det så kan
jeg stadig mærke det fysisk
*SP02: ja er det så sorgen
*SP01: ja (.) men det kan godt være at det er sorg men jeg ser det måske
bare mest som om at (..) at sorg var noget hvor at alle de andre
følelser der er ikke plads til de andre følelser sån da jeg havde
sorg så var det det hvor nu kan jeg godt være rigtig ked af det og
virkelig⇗ ha (.) det kan mærke det i min krop at jeg er ked af det
(.) men det ikke så slemt at øh (.) at jeg ikke kan komme ud af
den igen ligesom det det med jeg kan virkelig godt mærke at min far
ikke er her lige nu men så er jeg virkelig god til og en halv time
og sidde og tænke på bryllup igen (.) og sån (.) hvor sorg det var
bare alle de andre føl- der var ikke rigtig andre følelser i det
man var bare knust⇗ og det gjorde ondt alle vegne (.) og (.) det var
ikke engang fordi man tænke så meget på:: (.) på min far eller sån
det gjorde ondt⇗ og man ku ikke forklare hvorfor
*SP02: nu spørger jeg måske om sådan et lidt hippie filosofisk spørgsmål
men hvis du skulle beskrive spørgsmålet eller sludder og vrøvl
sorgen med (.) du siger det med at det bare gør ondt⇗ er det (.) en
mørk sky eller er det: smerte helt inden i eller der mere til det
eller er det at det bare gør ondt
*SP01: jeg kan huske at det gjorde rigtig ondt (.) men jeg kan huske da jeg
var i sorgen der kan jeg ikke huske andet⇗ (.) jeg kan huske jeg at
gik (.) på HF og det var det nogenlunde og jeg kan huske ikke⇗ kunne
få mig selv til at gå der mere og jeg skulle skaffe mig et arbejde
i stedet for (.) men jeg kan ikke huske alt det (.) sociale jeg
har lavet i den periode jeg kan ikke huske alt det på et halvt år
så da jeg var sån i sorgen så (.) tror jeg at (.) det var meget
sån: bare mig inden i en kasse og øh:: (.) det var derinde jeg
bare var helt vildt ked af det og jeg havde helt ondt og det kunne
ikke komme ud
*SP02:hmm okay (..) hmmm: jeg tror faktisk ik jeg har flere spørgsmål
@End

Interview 2
@Begin
@Languages: dan
@Participants: SP02 Interviewer, SP01 Informant
@Options:
@ID: dan|change_corpus_later|SP02|||||Interviewer|||
@ID: dan|change_corpus_later|SP01|||||Informant|||
@Media:
2, audio
*:
*SP02: først så vil jeg høre dig hvor gammel du er
*SP01: jeg er 27
*SP02: og hvem har du mistet
*SP01: jeg har mistet min mor
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*SP02: ja hvordan skete det
*SP01: hun blev stukket af en hveps på inderlæben ved at drikke af en en
øldåse (.) og (.) så fik hun det her (.) anafylaktisk chock
øhm og hun øh: (.) ja altså hun endte med at ligge på hospitalet i
en uge (.) hvor hun var kommet i koma fordi hun så ikke havde fået
nok ilt til hjernen (.) under det der anafylaktiske chock (.) øhm::
(.) ja og (.) hun lå i respirator og fik medicin osv og så øh (.)
sagde lægerne ligesom at (.) til sidst der havde de taget nogen
forskellige test osv (.) så var det (.) var der ikke noget godt
tegn så de ville slukke for respiratoreren⇗ og så lå hun faktisk i
halvandet døgn hvor hun så (.) åndede ud til sidst (.) sån
overordnet heh ja
*SP02: hvor lang tid siden er det
*SP01: det er: øh:. (.) det lidt over et halvt år siden
*SP02: okay
*SP01: ja
*SP02: kan du prøve og beskrive sån den tid i det skete
*SP01: altså omkring hvor hun var indlagt og
*SP02: eller lige [efter]
*SP01: [lige efter]
*SP02: eller lige før hvad der skete hvad der sån falder dig ind
*SP01: ja øhm jeg kan tydelig huske at det var en meget stresset situation
(.) omkring da hun lå på hospitalet for det første fordi vi
stadig håbede⇗ (.) nogen af dagene på at hun ville vågne (.) øhm og
man havde telefonen tændt hele døgnet rundt og (.) ventede og (.)
krydsede fingre og håbede bare på det mindste gode tegn (.) og var
enormt træt og (.) ked af det hele tiden (.) øh: og så: jeg har så
to brødre og min far og vi heldigvis sammen om det også (.) øhm: og
så kan jeg huske (.) ja så så da vi fik at vide fra lægerne↓ at hun
ikke ville vågne op (.) så var det sån så ventede vi ligesom bare (.)
så ville man også gerne ha hun fik fred⇗ fordi (.) det er lidt
ubehageligt at vide at så (.) alt hjælp faktisk bliver taget fra
hende (.) så ville faktisk gerne (.) ∞til sidste∞ bare gerne ha hun
fik fred så selvom vi ikke ønskede hun skulle dø men den dag (.)
hun døde jeg fik det at vide⇗ og efter vi havde set hende (.) være
død⇗ på hospitalet (.) der var jeg faktisk ret lettet (.) fordi nu
havde hun endeligt fået fred (.) og jeg kunne slukke min telefon jeg
kunne: få lidt ro på ømm (.) og ja så handlede det efterfølgende om
og (.) gøre de praktiske ting altså klare bisættelse og (.) alle
så nogen ting min far var ret hurtig til at begynde at spørge om
(.) om vi ville hjælpe med så noget med livsforsikring⇗ og vi
skulle kontakte alle mulige ting hun var medlem af og jeg stod bare
lidt af på det fordi det blev for meget for mig⇗ men (.) så det
handlede meget om praktiske⇗ ting i starten (.) og så så nogen de
der praktiske ting der skulle overstås inden bisættelsen (.) det
skulle bare overståes fordi man ikke vidste hvad det gik ud på og
(.) ja (.) og det også bare var hårdt så (.) og så efter
bisættelsen så har det været en lang proces med at bare at finde ud
af hvordan (.) gør⇗ man det her (.) hvordan er man i sorg over det
her (.) og være ked af det selvfølgelig
*SP02: hvordan kan du prøve at uddybe det med hvordan man er i sorg
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*SP01: ja
*SP02: hvad er det for nogen tanker
*SP01: det sån (.) jeg har (.) jeg har kun prøvet at miste bedsteforældre
før (.) end man kan sige heldigvis har jeg ikke mistet en forældre
altså (.) så det er så noget med og (.) og føle⇗ at det man gør er
okay⇗ fordi (.) øhm: (.) jeg altså jeg græd meget (.) da hun var
indlagt efterfølgende græd jeg også meget men så begyndte der at
komme nogen dage hvor jeg ik græd (.) hver⇗ dag jeg lå ikke i
∞fosterstilling∞ som er så en (.) lidt en kliche⇗ mange taler om at
nå men det ville jeg forestille mig jeg ville gøre og det var hele
tiden sån og sån gør jeg det nu rigtig er jeg rigtigt i sorg (.) er
jeg ked af det nok (.) synes min mor jeg sørger nok over hende (.)
øhm har jeg elsket hende nok til at jeg sørger ordentligt nu (.) sån
en masse føl- mærkelig tanker fordi at jeg inderst inde godt vidste
at jeg (.) elskede min mor rigtig højt og gør det stadig og vi var
meget tætte så (.) så jeg har virkelig også været i en (.) dyb sorg
og er det stadig men jeg har (.) bare ikke reageret som jeg havde
forventet måske (.) så det sån hele tiden et spil mellem nogle
forventninger og så hvordan det er i virkeligheden som bare svær at
acceptere vil jeg sige
*SP02: og hvordan hvad havde du forventet og hvordan var det så
*SP01: jeg tror jeg havde forventet at jeg ville (.) at jeg ikke ville
kunne klare noget som helst at jeg ville ikke (.) ha lyst til og
spise (.) eller ha svært ved at sove (.) øhm at jeg at jeg ville
ligge i fosterstilling faktisk heh altså bare ikke ha lyst til at
lave noget som helst (.) men ret hurtig var jeg (.) sån nogen
lunde klar til at være sammen med mennesker og mine veninder⇗ og så
noget (.) øh:: og og det havde jeg også brug for (.) tror jeg som
men men i det↑ i perioden der var det enormt svært at acceptere (.)
det sån her jeg har brug for komme videre (.) i min sorg
*SP02: ja hvorfor det
*SP01: (..) jamen h. (..) fordi at jeg tænkte:: (.) både hvad jeg altså
lidt det det der med hvad for nogle forventninger havde jeg før⇗ at
jeg skulle græde hver dag og (.) ja og så være helt nede nærmest som
om jeg forventede at jeg skulle have en depression af det (.)
samtidig med at jeg gik og forestillede mig alle andre også gik og
forventede noget af mig og ligeså snart jeg så viste jeg godt kunne
gå ud og spise eller et eller andet så ville så var jeg bange for at
folk ville tror jeg var videre (.) at jeg ikke var i sorg længere
(.) det synes jeg var svært
*SP02: ja (..) du siger det med at du forventede at folk forventede at du
var videre hva hvad var det for en bekymring hos dig
*SP01: (..) jeg var bekymret for om (.) ja for det første om jeg sørgede
nok men også (.) øhm kan man sige hvad nu hvis min sorg øhm: var
forsinket altså kom senere at jeg så (.) et år efter (.) fik en
depression altså var det så for sent⇗ at sørge altså jeg følte (.)
at jeg mmm (.) hvad skal man sige jeg (.) jeg var nødt til at sørge
indenfor den periode som jeg er bekendt med er sådan nogenlunde
normal (.) i gåseøjne
*SP02: hvorfor synes du var det
*SP01: hvorfor jeg synes hvad undskyld
*SP02: at du synes du skulle sørge indenfor den periode som du var bekendt
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*SP01:

*SP02:
*SP01:
*SP02:
*SP01:
*SP01:

*SP02:
*SP01:

*SP02:
*SP01:

*SP02:

	
  

med var normal
ja (.) jeg havde (.) heh jeg har sådan en tendens til gerne at
ville forudse (.) hvad jeg skal gøre som det næste (.) så jeg
prøvede også og sætte mig ind i hvordan er man i sorg altså jeg slog
det op på nettet og så beskriver de jo så de her fem sorgfaser (.)
.h .h og jeg prøvede også og (.) ligesom finde ud og læse det for at
finde ud af nå men hvad gør jeg så lige om lidt eller i morgen eller
et eller andet øhm: (..) og det troede jeg så var det rigtige⇗ (.)
altså det var det der var meningen⇗ med det (.) øhm (.) og jeg havde
brug for at vide hvad det (.) var jeg gennemgik (.) og hvis jeg så
afveg fra det så ville jeg jo være forkert følte jeg på en eller
anden måde (.) men når jeg kigger tilbage på det nu så har det nok
været et udtryk for at (..) at jeg (.) bare havde brug for at vide
∞et eller andet∞ fordi det var rigtig kaotisk og være i og
følelserne svingede (.) op og ned (.) bare på en dag
hvordan kan du prøve at beskrive det hvordan ser en dag ud sån
.h altså [nu]
[ja]
eller op tidligere
øhm: (..) jeg vil sige den det er blevet væsentligt mere stabilt
(.) på den forstået på den måde at (.) at jeg førhen kunne svinge
meget i humøret (.) altså være glad i et par timer måske og så
kunne jeg sådan set også få dårlig samvittighed over at være glad
(.) og så blive rigtig ked af det og det kunne også bare sådan
svinge fra dag til dag øhm og jeg kunne ikke forudse hvordan mit
humør var når jeg vågnede om morgen
hvad gjorde det ved dig at du ikke kunne forudse det
det synes jeg var rigtig svært det var rigtig hårdt fordi (.) netop
fordi jeg nogen gange har behov for at vide hvad gør jeg (.) som det
næste (.) og så (..) også hvis man så laver en aftale f.eks. med en
veninde (.) så vil jeg gerne holde den fordi (.) ja det vil de
fleste mennesker selvfølgelig men jeg er meget sån: pligtopfyldende
og meget loyal så det var enormt svært for mig også hvis jeg så (.)
hvis jeg kunne risikere at aflyse fordi jeg vågnede en dag og havde
det dårligt jeg vil så sige (.) jeg havde har nogle rigtig gode
veninder som (.) ja siger de der ting og altså det helt okay hvis
du aflyser (.) og sån ja
hvordan øhm: du siger det med at du: at du stadig er i dyb sorg og
det var du også dengang kan du prøve at sætte nogen ord på sorgen
ja (..) det er: jeg vil både sige (.) altså jeg vil både beskrive
det sån faktisk fysisk og en psykisk smerte (.) den fysiske er: øm
kan komme som et sug i maven (.) hvis jeg kører forbi Rigshospitalet
hvor hun var indlagt og kommer til at tænke på hvordan hun så ud⇗
(.) da hun havde respirator så kan det gøre ondt i maven og klup
altså ligesom den der snævring i luftrørene eller hvad hvordan man
beskriver det man får en klup i halsen (.) og så (.) sådan psykisk
smerte bare ha et kæmpe savn man ikke kan gøre noget ved⇗ det er så
uhåndgribeligt det er så sån stort⇗ (.) og man kan ikke rigtig gøre
noget ved det (.) det er der bare (.) så det har også været (.) min
sorg har også været øh (.) uoverskuelig og det er hårdt at være i
(..) fordi det er så uforudsigeligt (.) ja hvad man føler
synes du det har ændret sig
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*SP01: fra:
*SP02: lige efter til nu
*SP01: ja det har det på den måde at (.) at øh det der øhm:: det hårde det
der rigtig hårde savn eller det voldsomme savn det kommer ikke så
ofte længere (.) det kommer ikke ligeså ofte som det gjorde på det
tidspunkt og: (.) smer- smerten omkring altså maven klub i halsen
og (..) øhm alt det de der uoverskuelig og uforudsigelige (.) det
er lidt mere roligt nu det er lidt mere (.) stabilt (.) øm men det
så også igen at jeg accepterer i højere grad (.) at jeg er i sorg
(.) og at det skifter i mit humør (.) det var det jeg synes var det
værste måske det første halve år (.) at (.) jeg hele tiden prøvede
at forudsige hvad der skete og når jeg ikke kunne forudse det eller
hvis jeg ikke levede op til de forventninger jeg havde bygget op
(.) så så slog jeg mig selv lidt i hovedet og det gjorde det jo
bare endnu hårdere at være i (.) så det der kommet meget mere ro på
nu (.) efter noget tid
*SP02: hvad var det for nogle forventninger du havde bygget op
*SP01: jamen det var det der med om jeg skulle græde hver dag og græde i
flere timer og (.) og det var svært og ha en god dag fordi (.) hvis
jeg havde en god dag var jeg så ordentlig i sorg altså (.)
*SP02: hvad ville du sige så, hvis du skulle sætte et eller få ord på sorg
*SP01: jeg tænker smerte men også (..) hmm hvordan skal jeg beskrive det
jeg tænker sådan uforudsigelighed (..) og savn h. ja jeg tror det er
det (..) det var også sådan noget med med jul og nytår det jeg har
så også fødselsdag nytårsaften så det var lige efter hinanden (.)
at det var to store højtider uden min mor der var også sådan nogle
forventninger jeg havde bygget op (.) om at det ville blive rigtig⇗
hårdt og det ville ikke blive hyggeligt (.) og (.) jeg ville bare
græde hele tiden ligeså snart det var juleaften (.) græ- græd jeg en
gang og vi havde det rigtig hyggelig stille og rolig (.) og så græd
sådan set (.) fordi⇗ jeg tænkte men (.) husker vi min mor nok i den
juleaften (.) det samme nytårsaften hvor det også (.) ja (.) var
hyggeligt men var jeg bange for ikke at tænke nok på min mor (..) så
ja
*SP02: hvad ville der ske hvis det var at du siger det med at du du var
bange for ikke at tænke nok på din mor hvad ville der ske (.) hvis
der var nogen der synes det eller du synes det
*SP01: h. heh ikke noget egentlig men det jeg tænkte var (.) at vi ikke (.)
hvad skal man sige at vi ikke ydede min mor nok respekt (.) og (..) og
igen den tanke med at hvis vi ikke gjorde det hvis vi ikke tænkte
meget på min mor eller græd meget over min mor den første jul så
ville det være for sent den næste jul (.) og det havde jeg svært ved
at begribe fordi (.) så (.) så ville julen altid være hyggelig uden
min mor altså og det kunne jeg ikke det kan jeg ikke sådan begribe
*SP02: er det fordi du tænker sorgen ligesom er en afgrænset periode
*SP01: JA det gør jeg ikke så meget mere med det var det jeg gjorde meget i
starten fordi jeg (.) jeg tæ- garanteret bare har lyttet til: mange
(.) hvad skal man sige eksperter eller det her med fem sorgfaser og
(.) der normalt et halvt år hvor man hvor det værst og (.) det
første år er det værste osv osv (.) je- og (.) men jeg jo så
efterhånden har fundet ud af er at sorg er noget længerevarende (.)
det vil altid være der (.) men forhåbentlig i mindre grad⇗ (.) jo
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længere tid der går (..) øh (.) ja
*SP02: giver det dig noget at vide det eller tænke det
*SP01: jamen det hjælper også meget til og (.) acceptere at jeg er i sorg
(.) det at jeg (..) altså jeg har så også gået til psykolog eller
gør det stadig (.) som har hjulpet mig meget med at komme igennem
bare procesen jeg har faktisk ikke talt så meget om⇗ min mor med
psykologen men (.) vi har talt rigtig meget om hvor er jeg i
processen og hver gang jeg går derfra så har han sagt du normal⇗
altså det normalt det du føler og det ligeså normalt (.) at du ikke
græder hver dag altså det det (.) det er så forskelligt fra (.) hver
person at (.) der er ikke noget rigtigt eller forkert (.) det har
hjulpet mig rigtig meget i forhold også
*SP02: kan du prøve (.) øhm:: og beskrive lidt mere om hvordan tiden var da
I lige efter hun døde og I var på hospitalet var der kaos samledes I
hvad gjorde I
*SP01: der var ikke kaos i hvert fald øhm: det jeg også er meget taknemlig
for er netop mine to brødre som er en del ældre end mig men vi
supplerer hinanden meget godt og (.) hjælper hinanden til og (.)
så ja som sagt så tog de lidt over med nogle praktiske ting sammen
med min far og så (.) der var ligesom bare plads til at vi alle
sammen var kede af det men vi hjalp også hinanden (.) krammede og
(.) ja støttede hinanden og (.) da vi så var på hospitalet lige
da hun var død (.) da stod vi og græd over hendes seng (.) på
hospitalet men det var faktisk meget (.) en lidt underlig oplevelse
når jeg lige tænker over det fordi (.) ja fordi det var en
blanding af den der lettelse over at nu havde hun endelig fået
fred men også en kæmpe sorg over at det skulle være (.) allerede
hun blev kun 62 år (.) og det var jo så pludseligt med sådan et
hvepsestik der var ikke forberedelse så det var meget blandet
følelse (.) og jeg havde en aftale med en af mine bedste veninder
på⇗ dagen hvor hun døde og det det var jo selvfølgelig før vi
vidste hun skulle dø (.) men den den fastholdt jeg fordi (.) det
havde jeg brug for (.) jeg havde brug for at være sammen med en
anden end min familie det havde også været meget intens vi var jo
sammen hver dag det var både dejligt men også hårdt (.) fordi vi så
var fire mennesker i kæmpe stor sorg (.) men også skulle være der
for hinanden men på på en så det var hårdt både at skulle forholde
sig til sin egen sorg og til de andres sorg (..) så sås jeg med min
veninde og jeg var bare (.9 jeg var helt sån (.) ∞aslappet∞ nærmest
(.) apatisk (.) hvis man kan sige det (.) og vi slappede bare af og
jeg spurgte endda min familie om det var okay jeg sås med
hende og ja selvfølgelig du skal bare gøre hvad du har lyst til
sagde mine brødre '
*SP02: hvordan føltes det det du siger med at man skulle forholde sig også
til de andres sorg var det anderledes fra din egen hvad gjorde det
ved dig at
*SP01: ja det jeg især oplevede (.) som jeg også talte med en sygeplejerske
om faktisk (.) det var (.) at at jeg jo så var den eneste kvinde
tilbage (.) øhm jeg var sådan (.) ligesom (.) heh ja hvad skal man
sige (.) jeg synes det var rigtig (.) svært at forholde mig til at
de andre også var kede af det fordi jeg fik også behov for at
trøste dem (.) og være der for dem fordi de kede af det men jeg

	
  

51	
  

*SP02:
*SP01:
*SP02:
*SP01:

*SP02:
*SP01:

*SP02:
*SP01:

*SP02:
*SP01:

	
  

havde også selv rigtig ondt og var rigtig ked af det (.) så det var
svært at skulle være⇗ der for dem (.) og min ene bror har børn (.)
så jeg var også var meget tilbageholdende overfor at skulle se min
nevø- niece som er: (.) ja er fem år og det var hun også på det
tidspunkt (.) fordi jeg tænkte hvordan skal jeg overhovedet angribe
det her øh (.) og snakke med et barn om det (.) h. ∞når jeg ikke
engang∞ selv ∞ved∞ hvad der sker (.) og (.) og det jeg så (.) fik
snakket med en psy- øh:: sygeplejesken om (.) ja det var endda
hende der sagde det at jeg jeg er jo du er jo ligesom den eneste
vågne⇗ kvinde nu og du har (.) et naturligt (.) kvindeligt gen (.)
der gerne vil passe på din familie men (.) har har også selv kæmpe
smerte indeni (.) og det altså okay sån (.) så det var: (.) det var
rigtig svært men jeg var alligevel heldig at møde hende
sygeplejersken fordi så hurtigt (.) fi- fik jeg jo så den følelse af
(.) jamen det måske okay jeg ikke lige kan overkomme det hele (.)
lige nu
så gav det dig en form for trøst at hun italesatte det
ja det gjorde det rigtig meget
hvorfor tror du det
(..) jamen fordi (.) at der var (.) jamen egentlig fordi at der også
blev taget hånd om os som pårørende til min mor og der var tid til
vi kunne tale (.) om vores følelser øh: (..) og så fordi jeg nok
heller ikke selv havde tænkt over at det der med at have et
kvindeligt gen⇗ (.) så vil jeg sige alt muligt med ligestilling
og så videre men (.) der jo jeg kunne jo mærke da hun sagde det der
er jo noget om det jeg kan mærke at jeg har virkelig meget lyst til
og være⇗ der (.) for mine brødre især (.) men (.) men jeg kan ikke
lige nu fordi jeg også jeg er den jeg var nok den der var tættets med
min mor umiddelbart også fordi jeg var pige .h heh det også det (.)
så det var bare rigtig (.) rart at italesætte det med en sygeplejerske⇗
og (.) få sat ord på ((?ord?)) men jeg var også lidt en mors pige⇗
(.) og og det så okay⇗ (.) og være i sorg (.) over det
da du så var sammen med din veninde hvad lavede I så
vi (.) spiste thaimad kan jeg huske (.) og hun (.) og hvordan var
det (.) jeg kan faktisk ikke helt huske det men i hvert fald da det
jeg kan huske da vi skulle sove så nussede hun mig i panden (.) og
det var så rart for det var så noget min mor gjorde da jeg var barn
(.) og (.) og hun: altså uden og sige det så anerkendte hun
bare mit behov for at være lille ((navn på informant)) (.) der var
ked af det og lige havde mistet min mor ja også dagen efter
klippede hun mig altså det var så nogen små praktiske ting som bare
betød meget lige på det tidspunkt
talte I sammen også eller var det mest sådan var I bare stille
sammen
det var både og (.) fordi hun havde også været meget øhm på
sidelinjen undervejs i hele sygdomsforløbet så hun vidste godt hvad
der så foregik med min mor så så (.) jeg behøvede ikke forklare⇗ så
meget hvad der var sket (.) men jeg fik selvfølgelig jeg tror jeg
forklaret at det var en lidt en lettelse for mig (..) ja (..)
har du snakket med andre altså har du snakker du har du veninder
venner og: er der nogen du snakker mere eller mindre med
ja jeg har sån (.) jeg har faktisk en rigtig god venindekreds som
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jeg snakker meget med nogen mere end andre jeg tror jeg har fire jeg
snakker mest med og så er der sådan min min mine to brødre der er
den ene er jeg mere tæt med end den anden men han er desværre ude og
rejse nu heh så det har også været lidt en udfordring l(.) lige oveni
at have mistet min mor (.) det så noget jeg lærer⇗ af men det det jo
en helt anden ting men (.) der har jeg i hvert fald ham jeg har talt
rigtig meget med også (.) fordi vi også minder meget om hinanden og han var
også meget tæt med min mor
*SP02: taler I så sammen om om din mor eller: om sorgen eller
*SP01: faktisk øhm ja både og øhm: (..) ja ja det kan være det jeg syne- h.
jeg jeg synes det er blevet bedre nu men til at starte med (.) var
det også svært og (.) tale om min mor (.) øhm fordi⇗ hvor skal man
lige starte⇗ og synes andre det mærkeligt hun lige pludselig nævner
min mor når hun ikke er her (.) eller sådan nogle mærk- sådan
lidt underlige tanker fordi ens veninder er jo ikke (.) det er jo
ikke ligeglade med ens mor men det mere hvordan man bare lige
starter en samtale om at fortælle om ens mor (.) øhm men med min
bror taler jeg (.) om hende en del⇗ (.) og taler også om sorgen men
det så lidt begræset nu hvor han er ude og rejse han er i Australien
lige nu så det det har gjort at det er lidt svært (.) men man vil
heller ikke gøre den anden alt for urolig⇗
når man er så langt fra hinanden
*SP02: nej hvad skulle gøre hvordan bliver man urolige for hinanden
*SP01: det med at vide den anden er så ked af det uden man kan gør- være
tæt på og give et kram eller et eller andet selvom det jo også det
igen en øvelse fordi (.) man er der også selvom man er langt fra
hinanden så det bare uden kram måske men det ikke farligt at være
ked af det så selvom det er i telefonen det ja
*SP02: ja er det farligt for med andre
*SP01: nej det er det ikke men det kræver overvindelse (.) for mig ikke så
meget mere men det vil jeg så også sige igen .h øhm: der sker jo
det at (.) som regel at folk stopper med at spørge hvordan det går
eller det vil sige de stopper ikke helt men de gør det ikke hver
dag som de gjorde lige efter min mor døde og (.) og det det øh kan
også være ret svært at acceptere selvom jeg egentlig godt vidste
det (.) jeg havde ikke brug for at tale om det hele tiden jeg havde
ikke brug for at blive spurgt hvordan jeg havde det hver dag (.)
fordi så ville jeg jo bare komme til at gentage mig selv men (.)
det at folk ikke spurgte det kunne godt føles sådan nå men har I
så bare glemt det har I så bare glemt mig jeres liv går jo også
bare videre med jeres familie jeres kærester mit liv er bare gået i
stå på en eller anden måde (.) men det har jeg så heldigvis kunne
italesætte overfor de næreste og og de har taget så pænt imod det
og forstår det rigtig godt og spørger hvad skal jeg gøre for at du
tror jeg ikke har glemt det (.) så det jeg har lært er at række
rigtig meget ud til mine veninder (.) selv med de mindste ting fordi
det bare (.) det er nogle fantastiske veninder finder heh man ud af
i sådan en situation hvem der er ens bedste veninder
*SP02: ja hvad siger du så du siger det er du blevet god til at italesætte
eller sådan hvad siger du
*SP01: jamen så kan jeg sige (.) jeg kan huske jeg sagde (.) jeg sagde til
en veninde (.) øhm: jeg fortalte hende at jeg havde det ret svært i
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en i den periode hvor det var hvor at hun lige havde fortalt mig at
hun havde fået lønforhøjelse og jeg kunne bare ikke rigtig glæde
mig over det fordi jeg havde det skidt og så følte jeg mig også som
en virkelig dårlig veninde jeg ikke kunne glæde mig på hendes vegne
men jeg jeg fik bare sagt jeg har det ret svært i øjeblikket jeg
(.) døjer med også at have noget vrede som jeg heller ikke var vant
til før min mor hun døde og jeg jeg meget ambivalent (.) jeg har
brug for at folk spørger men ikke .h (.) jeg vil heller ikke føle
mig som om er (.) et mækeligt unormalt mennekse anderledes og så
greb hun den og så jamen lad os ringes ved og så snakkede vi i
telefon hvor jeg så fik uddybet det og (.) at at det ofte handler om
at jeg kan være bange for at folk glemmer min mor (.) eller glemmer
at hun er død ligesom om at nu er livet bare gået videre og og og
det kan folk jo eller de veninder jo så sige (.) sådan er det ikke
(.) men det er klart at det det svære det er jo mig der er i sorgen
og ikke mine veninder så det vil jo være sådan at de (.) kommer
videre på en anden måde end jeg selv gør (.) så så det kan faktisk
være de mindste ting om at jeg bliver usikker på mig selv og (.)
usikker på om jeg gør det godt nok i sorgen (.) det kan jeg sagtens
sige til mine veninder og så få talt om det (.) og det det er det
der hjælper (.) har jeg fundet ud af (.) især fordi har jeg så også
må erkende at ∞folk ikke er tankelæsere∞ de kan ikke se på mig i
dag har hun brug for jeg spørger hvordan hun har det (.) så må jeg
selv række ud (.) og det synes jeg var svært men det det må det er
det der er nødvendigt for og (.) for og hjælpe mig selv ja
oplever du at (..) du sagde det med at de ikke må glemme din mor
hvis ikke de spørger er det det vigtigeste for dig at din sorg når
I taler om den (.) eller er det det samme
det var et godt spørgsmål (.) jeg tror faktisk det vigtigste er
at man ikke glemmer min mor ja (.) men det er også fordi det er det
der også er så uhåndribeligt ved at hun er død (.) det er at så er
hun her ikke fysisk man kan ikke se hende man kan ikke høre hende
man kan ikke lugte hende eller sådan nogle ting (.) hvordan skal
jeg viderebringe mindet om min mor til andre ja det det sådan (.)
fordi jeg jo synes hun var en fantasisk mor et fantastisk menneske
og det må man ikke glemme (.) det gør folk heller ikke men det
vigtigste er jo sådan set at jeg selv husker hende (.) og fortæller
om hende (.) altså
er det så det du når du så siger du har det svært for tiden er det
så (.) øhm: hvad hvad kunne du så bedst tænke dig at folk spurgte
dig om var det indtil din mor eller hvordan du har det eller begge
dele eller noget helt andet
hm: det vil jeg også sige det kommer også an på hvor man er i
sorgen eller (.) perioden øhm: tidligere jeg ved ikke for nogle
måneder siden ville jeg nok gerne have at folk spurgte hvordan
har du det samtidig med jeg også gerne ville have de spurgte
indtil min mor i dag der (.) kunne jeg godt tænke mig at folk
spurgte hvordan ville din mor gøre i den her situation eller
hvordan var hun egentlig især fordi (.) der er jo nogle venner som
jeg ikke altså de fleste venner har jeg ikke haft fra barn fra
barndommen af (.) så de har måske ikke kendt min mor så godt
hvad hvad gør det for dig hvis der var nogen der sagde ej hvad for
en is kunne din mor egentlig bedst lide
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*SP01: hm:: det ville gøre mig virkelig glad (.) jeg tror også jeg ville
blive lidt rørt fordi (.) altså det bare det så nogen de mindste
ting kan betyde virkelig meget f.eks. jeg fortalte min veninde at
øh: jeg kan ikke lige huske hvad det var vi vi hvordan vi kom ind
på det men i hvert fald kan jeg bare huske min mor hun var enorm
glad for at sove og hun havde ret kort hår og hun sov på siden og
så vendte hun sig altid om natten så nogle gange når hun vågnede så
endte hun med at have sådan en hanekam og det varmer bare sådan
ideni sådan en kæmpe boble af varme over at kunne fortælle det
sådan heh en historie samtidig med at jeg også bliver lidt rørt (.)
men men jeg synes at jeg (.) jeg gør det at jeg (.) hvis jeg lige
kommer i tanke om noget så fortæller jeg nej gjorde min mor
eller sådan en fik jeg af min mor et eller andet
*SP02: og hvad hvordan tager folk imod det
*SP01: som regel meget almindeligt som om at hun stadig var her altså som
om at det var en almindelig (.) dagligdags fortælling (.) og det vel
også (.) sådan jeg selv ville reagere hvis folk sagde noget lignende
men jeg har alligevel nok været bange for de ville (.) være at de
ville være bange for at jeg bragte min mor på banen fordi (.) om de
var nervøs for om de så skulle begynde at spørge mere ind eller
ville jeg nu begynde at blive ked af det eller et eller andet
*SP02: er det noget du har oplevet
*SP01: nej det er det ikke en ting jeg (.) jeg hvad skal man sige jeg jeg
jeg altså været en del sammen med den bror jeg er mindst tæt med har
jeg været mere tæt med her i løbet af (.) de sidste par måneder og
der havde jeg (.) der var jeg hjemme ved dem og det de har børn
så har været i en sammenhæng hvor jeg skulle hente børnene eller et
eller andet og så om aftenen spørger hans kæreste mig (..) om jeg
besøgte min far en ofte fordi han bor sådan kun fem minutter fra mig
(.) og så sagde jeg nej fordi det havde jeg det ikke det havde jeg
svært ved tror jeg fordi jeg var tættere med min mor end med min far
og der blev jeg ked af det (.) da jeg sagde det (.) og så sagde hun
orh det var ikke min mening at gøre dig ked af det og så sagde jeg
bare nej men det er fint nok jeg bliver jo ked af de mindste ting
men når jeg tænkte over det efterfølgende (.) så havde jeg måske
haft bedre af at sige (.) jeg kan jo ikke (.) jeg kan jo ikke styre
at jeg bliver ked af det og der er ikke noget farligt ved at jeg
bliver ked af det (.) det gør jeg bare lige i nu i nuet (.) men det
er sådan det eneste eller så (.) synes jeg faktisk de fleste bare
(.) tager imod det altså
*SP02: hm: taler I så med dine veninder også du sagde når du italesætter
det også taler de I om (.) siger de noget om sorg
*SP01: nogen gør (.)
*SP02: hm: hvad siger de f.eks. '
*SP01: der er jeg har altid haft to der der siger jamen jeg har (.) jeg har
hvad hedder det øh: (.) jeg har lidt jeg har studeret lidt på det de
prøver lidt også at sætte sig ind i hvad hva- kommer jeg hvad kommer
((navn på informant)) til og gå igennem og det sådan kan de sige nu
har jeg læst sådan og sådan så (.) det kan være det det nok meget
normalt det du er i (.) og så har jeg også en veninde der desværre
(.) et år før min mor døde mistede sin kæreste så hende har jeg også
kunne tale rigtig meget med fordi hun så har været det igennem det
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før mig (.) og generelt siger folk bare det nok meget normalt altså
det hele tiden (.) det på en måde lidt banalt men jeg er virkelig
ofte haft brug for at vide at jeg er normal heh at jeg gør det
normale fordi det er så svært at være i
hm:: øhm: synes du der er forskel mellem de veninder som siger de
har læst noget om det eller den veninde som har mistet en kæreste
ja (..) øh: egentlig ikke meget fordi at dem der siger at jeg har
læst noget om det der synes jeg det er meget rart at de har prøvet
at sætte sig ind i det og de erkender også jeg ved jo ikke hvordan
det er jeg kan kun forestille mig hvordan det er
ja hvorfor tænker du hvorfor er det rart
fordi de ikke prøver og (..) og og hvad skal man sige (.) .h h. de
prøver de: arh de prøver ikke at overtage min sorg (..) de prøver
bare at hjælpe mig på den bedst mulige måde men uden at sige arh men
jeg har også mistet min (.) mormor så jeg ved præcist hvad du går
igennem fordi det er ikke det samme
nej ja hvorfor er det ikke det samme
ja det så også det skal jeg jo også passe på med at sige fordi jeg
kender jo nogle af mine veninder der har et meget tæt forhold til
deres mormor og morfar eller bedsteforældre i det hele taget (.) det
kan jo også være en voldsom sorg (.) det der er der er bare det det
er det der med at det er ens mor det er hende der har bragt en til
live hende der har passet på en da man var helt lille og den der
ubetingede kærlighed hun altid har haft til mig (.) ja
så det er noget andet end hvis det var bedsteforældre f.eks.
ja det tænker jeg selvfølgelig hvis nu man var blevet opdraget af
sine bedsteforældre så havde det været noget andet tror jeg nå men
det er nok det der med hvem der opdrager en og har (.) gør en klar
til at komme ud i verden når man er barn (.) ja
hvordan synes der så der er forskel i det du sagde sagde det med
dine veninder der læser på det og så din kærest- øh sludder og vrøvl
din veninder som har mistet sin kæreste hvordan synes du så du siger
du snakker rigtig godt med hende hvordan er der forskel
det så der hvor hvis jeg fremlægger et eller andet jeg synes er
svært eller jeg (.) kan spørge hende har du også oplevet at blive
mere vred (.) og det kan hun så sige ja det har jeg også og (.) så
kan vi det også lidt paradoksalt fordi jeg ønsker jo heller ikke at
hun har gennemgået det ønsker jeg jo ikke for nogen fordi det (.)
gør ondt men det er virkelig rart at kunne tale med nogen der har
gennemgået noget lignede ikke en der er tæt på en også alle de
følelser der følger med i en sorgproces sådan (.) det har jeg også
været igennem kan hun sige det bliver bedre (.) selvom det også er
noget det der er mest irriterende hvis folk siger det (.) det skal
bare have tid men når når hun selv har prøvet det (.) så (.) ja det
er lidt svært at forklare men det måske noget med at der på en måde
er mere (.) åh hvad er det ordet øh (..) ej jeg ved ikke lige hvad
for et ord jeg skal bruge men hun ved hvad det er og gå igennem
sådan en sorg
du sagde det med det var irriterende hvis folk siger det skal bare
have tid hvorfor er det irriterende
(..) hm: (..) måske det kommer an på hvem der siger det nu det var
også igen noget jeg forventede folk ville sige jeg ved ikke rigtig
hvorfor jeg forventede hvorfor jeg havde så mange forventninger
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til hvad heh der ville ske men jeg forestillede mig der var mange
der ville sige orh men det tager bare tid eller tiden læger alle
sår og så (.) men men jeg oplevede det sådan set kun en enkelt gang
det er så også det en jeg har studeret med som også har mistet sin
far men det så mange år siden men hun sagde hun skrev bare en besked
(.) hun spurgte først hvordan har du det tror jeg og så sagde jeg
jamen det fylder stadig meget med min mor og jeg er ked af det sådan
så sagde hun det jeg synes var mest irriterende var at folk sagde
det det tog tid men jeg må jo nok give dem ret og det blev jeg bare
sådan (.) jeg følte hun spiste mig af med det samme som hun synes
var irriterende
*SP02: er det igen det du sagde med de overtager din sorg
*SP01: hm: nej det er ikke det jeg tror igen det jeg havde forventet hvis
folk skulle sige det tager tid det er det med at man ikke rigtig
går i dybden med sorgen det det følelse sådan lidt let og skøjte hen
over men det tager bare tid men det tager tid det ved jeg jo det
kan jeg mærke men hvis man så ikke (.) får mulighed for at tale
mere om det så synes jeg det er lidt let og bare sige det tager tid
*SP02: okay så det bliver sådan en standard kommentar som lukker samtalen
*SP01: ja det tænker jeg (.) jamen på den anden side har jeg jo været meget
heldig at der ikke har været (.) folk der ikke forstår eller sådan
ja
*SP02: hvad kunne du hellere have tænkt dig hun f.eks. havde skrevet
*SP01: at bare faktisk (.) det forstår jeg godt det kan jeg godt huske
måske et eller andet det forstår jeg godt og det er okay at du er i
det nu den der erkendelse af at man er i det man er i lige nu det
havde jeg meget brug for og og acceptere med mig selv men det ville
også hjælpe når folk sagde det
*SP02: ville det gøre noget andet for dig hvis hun havde mistet sin far end
hvis der var en anden der sagde det
*SP01: ja det gjorde en stor forskel det vil jeg sige selvom vi ikke er
tætte veninder så blev jeg faktisk lidt skuffet for jeg tænkte du af
alle mennesker du har da selv prøvet det her (..) men men jeg ved jo
hun mente det godt hun prøvede jo netop og erkende det er nok
irriterende heh at jeg siger det men (.) men det passer at det er
tiden der (.) hjælper på det
*SP02: er det meget jeg synes jeg har hørt dig nogle gange sige både at du
er vred og også at (.) øhm: at du gerne vil anerkendes i det du er
i (.) hvad tænker du om det er det rigtig eller er der noget andet der
fylder
*SP01: (..) det der med at blive anerkendt det har fyldt meget (.) det gør
det ikke så meget mere fordi jeg synes jeg har fået noget ro i men
men det den der anerkendelse i princippet handler om det er jo
anerkendelsen indeni mig selv (.) at jeg anerkender det her er også
sorg selvom jeg ikke ligger i fosterstilling (.) øhm:
*SP02: ja hvad kunne det f.eks. være
*SP01: men bare at jeg (.) ikke havde så travlt med at prøve at finde ud af
om jeg gjorde det rigtig men bare at være i sorgen (.) fordi jeg
nogen gange synes jeg kan være en lidt hård dommer over mig selv
overfor mig selv så så det er egentlig mig selv der skal anerkende
det her er sorg og det gør ondt og det bliver ved og sådan er det
bare og det er okay også øhm og så anerkendelse af jamen du klarer
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den du du er igang med at komme igennem det her på den måde der er
rigtig for dig (.) ja og så anerkende vrede som en ny følelse jeg
ikke kender men jo så som også er en følelse som ikke er forkert med
mindre man kommer til at reagere voldsomt på den
er det noget som er kommet i forbindelse med sorgen
ja det er det (.) det har også noget at gøre med min familie og vi
er ikke rigtig vant til og være vrede vi meget konfliktsky og sådan
pleasere agtige og det er også noget min mor lærte mig og være og
ikke at sige ordentlig fra (.) men så i og med hun døde og jeg bare
savnede hende koloenormt meget og gør det stadig så den her følelse
af uretfærdighed det gjorde mig bare så vred (.) hvorfor hvorfor
skulle hun dø og hvorfor i øvrigt skal livet bare fortsætte normalt
når hun ikke er her mere øh: det både svært (.) netop når jeg ikke
er vant til følelsen af vrede men det er også enormt rart fordi det
en lidt mere konstruktiv følelse føler jeg i stedet for jeg bare
græder hele tiden så og føle noget vrede fordi så bliver man mere
handlekratig ja (.)
er det det rarere
ja det føler jeg eller jeg føler i hvert fald det er vigtigt for mig
at lære og være vred på en ordentlig måde
okay hvad er en ordentlig måde så
men det er en får sagt fra hvis man føler sig uforrettet eller det
ved jeg ikke dyrker motion det kan også virke på sådan en vred
følelse komme af med noget energi og handle på de ting man gerne vil
eller handle på de ting der ligesom gør en vred (.) man kan
selvfølgelig ikke gøre noget ved min mor ikke er her men (.) jeg kan
gøre noget ved hvordan jeg vælger og leve mit liv fremover (.) så
det synes jeg har været meget lærerigt selvom jeg stadig skal lære
(.) mere og sige fra f.eks.
er det generelt i livet eller er det særligt i forhold til din sorg
og det du går igenem med din mor
det generelt i livet hm: ja
jeg kunne godt tænke mig at høre lidt hvis du har lyst til at
fortælle det selvfølglig øhm: heh det du sagde med din bror i
forhold til nu lyder det til du har haft nogle rigtige gode veninder
og god omgangskreds osv. øhm: og du sagde også at du ikke er så
meget hjemme hos din far har du taler du med din far om sorg
heh nej (.) nej ikke om sorg faktisk
hvordan kan det være
øh: det er altså ja det er jo så også nok grunden til at vi
ikke er så tætte men (..) arh ja det skal jeg også lade være med at
gå for meget i dybden med men (.) han (..) han har nok aldrig lært
og (.) erkende sine følelser og (.) være i dem (.) og tale om dem så
(.) og så i øvrigt er jeg heller (.) sådan fortrolig med ham så jeg
har ikke jeg har fkatisk ikke rigtig lyst til at delagtiggøre ham i
min sorg plus at jeg ikke kan rumme hans sorg stadig (.) og jeg
tror egentlig heh heller ikke han kan rumme min altså hvis jeg skal
være ærlig så det det bliver som reglet sådan lidt overfladisk snak
og så har jeg for nyligt prøvet at sige jeg savner min mor eller
((navn på afdøde mor)) som hun hed rigtig meget gør du ikke også og
så har vi talt lidt om det og hun mangler meget i hverdagen (.) og
de havde en kolonihave sammen og der var hun meget drivkræft på det
projekt (.) så der synes han at hun mangler rigtig meget ja (.) det
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sådan lige det jeg tror det kommer efterhånden men
ville du have ville du gerne have at du kunne snakke mere med din
far om det
ja det gad jeg godt (.) men så ville jeg nok også gerne have at vi
havde en anden relation end vi har fordi jeg at jeg netop også
føler at jeg nu er jeg 27 og jeg jeg føler jeg er ligesom heh
voksen står på egne ben selv (..) så ja det sådan lidt på en måde
lidt trods altså tænker jeg klarer mig selv jeg kan godt klare mig
selv så heldigvis har jeg mine brødre men altså når det ligger langt
tilbage med min far så og mit forhold er lidt anstregt så har jeg
meget svært ved at lukke op for ham men det ville jo være enormt
rart hvis man kunne det i den her situaiton så grundlæggende ville
jeg nok bare ønske vi havde været tættere for flere år siden så vi
kunne tale om det her og være sammen om at savne min mor
hvad er du det med at øhm at I ikke var fortrolige og så det havde
du ikke lyst til at delagtiggøre ham i din sorg er det sådan en
generel ting med dem du møder
hvordan tænker du
kan du finde på hvis du har en ikke så tæt relation og fortælle dem
hvordan du har det
hm: (..) hvis folk spørger så kan jeg godt øhm:
hvis nu de ikke ved (.) at du har mistet din mor kunne du så finde
på og sige at du var i sorg
årh det er faktisk svært og sige fordi jeg har nemlig mødt (.)
kollegaer på mit arbejde eller det er fordi jeg på et bibliotek og
så var der f.eks. en vikar der spurgte mig nå men hvordan går det så
og vi er ikke tætte over hovedet men han er bare meget øh: social og
sød venlig og så fortalte jeg bare at (.) jeg jeg eller det jeg ofte
(.) har gjort (.) når folk spørger hvor langt jeg er i mit studie så
kan jeg sige jeg er på mit andet semester men jeg er faktisk startet
for et år siden og har været sygemeldt fordi jeg mistede min mor det
er sådan jeg bruger den anledning til at fortælle om det (.) og så
synes jeg øhm: jo jeg generelt hvis folk spørger hvordan går det
eller et eller andet så ville jeg fortælle (..) ja
ja øhm: hvordan kan være at du bruger den at du siger det med dit
studie er der en bestemt grund til det
det nok fordi jeg tænker det er en (.) fordi jeg vil faktisk rigtig
gerne fortælle om det men jeg føler (.) det svært og bare sige uden
at have en bestemt anledning og så tænker jeg jeg er så og så langt
på mit studie og øh heh håber jeg at folk undrer sig over at jeg ja
hvad skal man sige har været så lang tid om det og så kan jeg jo
bruge det som anledning til at forklare at det sådan ja det faktisk
lidt spøjst (.) men ellers så synes jeg (.) så kan jeg ikke rigtig
lige finde en anledning i det folk siger eller et eller andet til
og fortælle hvad der er sket
det skal der helst være
det det var nok også noget med at jeg som person er ret
(.) indadvendt (.) når jeg møder nye mennekser
kunne du så tænke dig når du siger det med din mor du siger også det
med håber de undrer sig når så de ikke undrer sig så siger du det
selv
ja det jeg har så ikke oplevet at folk undrer sig så spørger de
måske nå så du er lige startet (.) nu fordi jeg siger jeg jeg lige
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start- eller jeg er på 2. semester nå så du startede i sommers så
siger jeg nej jeg er faktisk startet i for- foråret eller vinteren
men det var pga. af at min mor døde så jeg har været sygemeldt og
jeg har ikke oplevet folk undre sig som sådan de spørger bare af
nysgerrighed
hvad er folk så reaktion hvad er folks reaktion når du siger det
der (.) jeg synes det faktisk måske overvejende siger folk de det
jeg ked af at høre det jeg sgu ked af det hjælper altid at bande
lidt men (.) eller også så (.) så har jeg også observeret folk der
laver sådan (.) sådan ansigtstrækninger sådan lidt det arh den var
ikke god eller sådan jeg ved ikke hvordan man heh jeg ved ikke
hvordan jeg skal beskrive det med ord men de så medfølende ud kan
man sige (.) så generelt medfølelse
dem der så laver det ansigt siger de så noget
nej men så jeg måske også selv god til bare at hoppe videre i
samtalen
hvad gør du så hvad kan du finde på at sige
hvor hvis så kan jeg finde på at spørge om deres studie eller hvad
de nu laver
hvad tænker de om at I ikke spørg- siger noget
heh (.) heh det er også lidt øh: det er også lidt ambivalent fordi
(.) nogen gange ville jeg faktisk ønske at det kan jeg i hvert fald
huske der tidligere hvor det var mere kaotisk i min sorg så ville
jeg faktisk nogen gange ønske at folk satte sig ned og sagde (.)
fortæl det hele fordi jeg bare havde brug for at (.) få sagt det
højt hele tiden men så alligevel (.) havde jeg også selv lyst til
bare gå videre fordi jeg ville heller ikke gøre at det var akavet
for personen især hvis det ikke er tætte relationer så det sådan en
balance nå men hvor meget skal man tale om det (.) så

*SP02: hvad kunne du godt tænke dig du sagde i starten hvor det var mere
kaotisk i din sorg hvad kunne du godt tænke dig at de gør i dag er
det stadigvæk kaotisk
*SP01: nej det er det ikke eller nej det er faktisk ikke kaotisk
*SP02: nej hvad er forskellen
*SP01: (..) h. hm: (..) det er den her indre ro som jeg har (.) men i høj
grad også arh det faktisk ret svært fordi i nogle perioder (.) så
kunne jeg faktisk godt tænke mig at tale om min mor og så andre
gange kunne jeg godt tænke mig at (.) tale om hvad der egentlig
skete omkring hendes dødsfald fordi at øh (.) det har jeg egentlig
heller ikke talt så meget om og det var jo egentlig også en meget
stressende periode (.) og der tænker jeg jeg skal opsøge noget
professionel hjælp til det (..) men i hvert fald vil jeg sige når
jeg tænker tilbage ja (.) endda din veninde ((navn)) hun spurgte
mig faktisk hvad skete der med din mor det det øh: har jeg sjældent
hørt det spørgsmål og det er faktsik meget rart at kunne fortælle
hvad skete der egentlig ja
*SP02: hvorfor det hvad hvordan er det rart
*SP01: det er at kunne sætte ord på den situation (.) jeg føler vi var i
vores egen lille boble os fire mennekser og det (.) var stressende
ubehageligt og voldsomt og være på hospitalet hver dag og (.) h.
atlså bare at skulle gå ind på hospitalet det var så arh så
ubehageligt i kroppen (.) og man man overlevede det bare men (.)
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bare at få sat ord på hvad der egentlig skete altså () også for min
egen skyld at jeg lige kommer i tanke om hvad skete der egentlig i
den der voldsomme periode (.) ja
og hvordan synes du så du sagde at det ikke er ligeså kaotisk men
alligevel lidt nu
hm:: ja (..) .h det kan være (.) hvis jeg får en nedtur som jeg
beskriver det øh: (.) hvor jeg bare jeg kan blive rigtig ked af det
og så kan jeg blive usikker på mig selv om jeg er (.) en god nok
veninde f.eks. så kan det godt hobe sig op oppe i hovedet med alle
mulige tanker og så kører det i en underlig cirkel (.) men der er
jeg så bedre til og igen række ud (.) fortælle en veninde om det og
hun lige sådan (.) kan sige nogle ord og så får jeg lidt mere ro på
igen (.) så den der det der kaos (.) er lettere at pakke væk eller
lettere at sortere i (.) nu end det har været
ja er det forskellige følelser
ja
hvad for nogle følelser kan det være
det er igen vrede og (.) sorg hvis man kan sige det (.) det fordi
jeg tænker tristhed eller kedafdethed ikke altid er sådan om sort
nok ord men være ked af det og være vred og være glad (.) og især
det der med at veksle mellem og være glad og være ked af det (.) det
kunne være meget kaotisk og det er det ikke så meget mere (..) ja
men jeg kan stadig få det hvis hvis øh: der er en der spørger
hvordan har du det og jeg har en god dag så kan jeg have det (.)
svært ved at skulle sige jeg har det godt jeg kan have lyst til at
have det dårligt bare for og (.) føle at jeg stadig er ked af det
(..) det jo sådan lidt (.) ja det er egentligt også noget jeg også
kom til at tænke på (.) det kan føles som om man er barnlig (.) man
er jeg har brug for at være ked af det for at andre skal (.) heh
synes det er synd for mig eller (.) og det synes jeg er svært at
håndtere fordi jeg er voksen føler jeg (.) aldersmæssigt men og og
kunne have sådan nogle følelser som om jeg var en lille pige og det
tror jeg også jeg har været i og med jeg mister min mor mit
fundament på en eller anden måde (.) eller noget af det (.) og
skulle veksle mellem at være den lille pige der (.) der mistet sin
mor og så være den seks syvogtyve- årige kvinde der bor for sig
selv og studerer arbejder og laver mad til sig selv og sådan nogle
ting (.) det synes jeg har været også været en del af det der kaos
ja så vekslen imellem roller måske hm: (.) hvordan (.) du sagde at
tristhed og kedafdethed det ikke var ord der dækker nok og sorg
ligesom bare var det eller ikke bare men det er det der sådan (.)
hvad ligger der i sorg
ja jamen når jeg siger det nu her heh så synes jeg der ligger alt i
sorg (.) det inkluderer også vrede (.) ja (.) og jamen på en måde
også glæde fordi jeg efterhånden finder ud af at det at være i sorg
det er mange ting (.) det er at bearbejde tabet af min mor (.) men
hvor jeg tænker at sorg er (.) det dybere og voldsommere end trished
f.eks. ja (.) det indebærer jo alt det savn og uretfærdighedsfølelse
og vrede og ja (.) ja det meget sjovt det jo egentig også en proces
(.) ligeså meget som det er en følelse tænker jeg (.) ja heh
hm: hvad ligger der i det med at det er en proces
det så det er det jeg tænker hvordan man bearbejder tabet (.) øhm:
(.) først så begyndte jeg at tænke i de her forskellige sorgfaser
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(.) som man høre om (.) chockfase og (.) jeg kan ikke engang huske
hvad de hedder men (..) øhm: (..) hvad var det jeg var ved at sige
(..)
at du tænker i de der faser
ja men (.) jeg prøver ligesom også at gå lidt væk fra de faser det
fortalte psykologen mig også man gør (.) heh indenfor psykologien
(.) den der forståelse af at man hopper fra en fase til en anden det
gør man ikke (.) man hopper ind og ud af faser man kan godt komme
tilbage og få den der chockfase selvom der er gået nogle år eller et
eller andet (.) så så det jeg tænker med at det er en proces (.) det
er (.) det har for mig været der her med at få (.) styr på kaoset
indeni (.) finde ud af (.) øhm: ikke at finde ud af hvad der er det
rigtige men at finde ud af at det jeg gør er det rigtige for mig (.)
så det har både været at bearbejde tabet (.) men også at finde ud
af (.) hvad der er det rigtige at gøre for mig i den her situaion
hvis det du sagde med at sorgen både kan være øhm: det ligesom er
det overordede for det hele er det så (.) andre ting der var
indenunder til at starte med end der er nu
nej det tror jeg faktisk det er det samme fordi jeg synes at sorgen
(.) også (.) strækker sig over (.) altså fra det skete til nu og og
endda længere ud i fremtiden så jeg ser det som sådan en
længerevarende proces det der med først at få styr på kaos men også
og stille og roligt ligesom finde tilbage til sit normale liv eller
sin hverdag (.) og finde tilbage til glæden (.) og det tager jo
noget tid så jeg synes det det en langvaring proces (.) og indebærer
mange ting mange perioder altså ligesom faserne men (.) men ikke så
skarpt opstillet
hm: hvad sker der du sagde du kan nogle gange godt få en nedtur hvad
indebærer det
som regl øhm: ja (.) så så er jeg meget ked af det (.) eller vred
det det kan det også være og det kan s: hovedsageligt være hvis jeg
(.) hvis jeg så det er faktisk lidt underligt men jeg men når jeg
(.) hvis jeg har haft nogle dage hvor jeg har haft det godt og så
lige pludselig bliver mindet om (.) en eller anden følelse der
bliver vækket en følelse indeni mig (.) om at jeg savner min mor
f.eks. og så når det (.) når den følelse kommer så tænker jeg ej nu
har jeg ikke haft nu har jeg haft det godt i nogle dage (.) så jeg
har ikke sørget⇗ i nogle dage og så det vil jo sige at livet er ved
at være normalt og det gør mig vred på nogle gange

*SP02: hm: hvorfor gør det dig vred
*SP01: det det nok det der med (.) der er intet der føles normalt fordi at
jeg (.) skal leve mit liv uden min mor fysisk tilstede så (.) så
mange ting kan føles helt (.) banale og sådan ligegyldige⇗ (.)
men alligevel skal jeg jo stadig forholde mig til det fordi at det
sådan (.) når man er et helt menneske i en social sammenhæng så skal
man jo også forholde sig til andres (.) problemer eller (.) det de
går og øh: det der op fylder for dem i hovedet (.) og og det synes
jeg har været svært når når (.) savnet til min mor kan være så
stort at gør rigtig ondt (.) hvorfor skal jeg så sidde og bekymre
mig om (.) at de har fået ny bil eller et eller andet (.) ja (.)
og det synes jeg også er rigtig svært at sige højt fordi jeg netop
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gerne vil være en veninde eller ikke (.) et godt medmenneske der
kan sætte mig ind i andres følelser (.) eller eller det der fylder
for dem men det kan jeg bare ikke altid (.) og det er svært at
acceptere også (.) at man ikke kan (.) ja (.) hvad skal man sige
være der (.) på samme måde som man har plejet at gøre
hm: hvad tror du de ville sige hvis du sagde (.) det kan jeg ikke
lige forholde mig til
ikke noget (.) jeg tror de fleste de ville forstå det (.) faktisk
(.) men jeg synes stadig det er svært at sige det fordi altså (.)
det det handler selvfølgelig også om hvordan man siger det men jeg
ville føle det var uhøfligt
ja (.) hvorfor egentlig
ja (.) det er nok noget med min (.) h. (..) ja hvad skal man sige
min personlighed altså (..) jeg gerne vil interessere mig for andres
liv også og hvad der rør sig for dem og (.) heh ·jamen· og hvis jeg
kan det så er det jo i princippet fair nok fordi nok fordi jeg
faktisk har genenmgået en rimelig stor (.) krise (.) men (.) h. ja
(.) ja men det vil jeg sige det havde jeg også (.) havde jeg også
nej det brugte jeg meget tid på sådan (.) prøve at være der for
mine veninder selvom jeg faktisk var rimelig (.) langt nede (.) på
en eller anden måde (.) og nu nu har jeg lige mistet tråden heh
det gør ikke noget (..) du sagde det at øhm: (..) øhm: at når du så
fik en nedtur (.) så blev du vred over at du ikke havde sørget (.)
hvad betyder det at sørge
det er at være ked af det tror jeg
ja og være ked af det er det at græde
ja (.) ja nej det behøver det faktisk ikke engang at være (.) det
kan også godt være bare en tomhedsfølelse indeni (.) at det hele kan
virke så ligegyldigt (.) det er også en (.) en del af det men det
(.) det ligger mig mest naturligt at græde når jeg så har sådan en
nedtur det er min en af mine øhm reaktions (.) måder (..) så ja det
er så det jeg har reageret på hvis jeg ikke har været ked af det i
nogle dage (..) så er det igen den der (.) er jeg så overhovedet i
sorg heh (.) ej det er faktisk ikke jeg synes det er ret
forfærdeligt så hård man kan være mod sig selv (.) når man er i en i
sorg fordi (.) som som jeg vist også har sagt så (.) en ting er at
man er i sorgen (.) og man har mistet sin mor (.) men at man også
skal være en dommer⇗ (.) altså dømme sig selv (.) hvad der er rigtig
og forkert i den her sorg (.) det synes jeg har været (.) rigtig (.)
hårdt (.) ja
hm: øhm: (..) i forhold til dine gode veninder og hende der havde
mistet sin kæreste (.) og så din bror synes du der er forskel (.)
eller du har sagt der er forskel imellem dine veninder og så hende
der har mistet sin kæreste (.) er der også forskel imellem dem og så
din bror
ja (.) det er der også (.) det er jo så også igen fordi vi
gennemgår det samme og det har jeg også mødt rigtig meget med min
anden bror altså ligeså snart man åbner om omkring det heh er det jo
faktisk enormt rart at tale om det ikke bare (.) det er også det der
er rigtig gavnligt ved og at være indeni Børn Unge og Sorg f.eks.
til de der caféaftener man møder folk der har prøvet det men når man
så er mine egne søskende så er det er vi (.) det det den samme mor
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det er vores mor og selvom vi ikke i har været tætte på den samme
måde eller ikke har haft den samme relation til vores mor så er det
de same ting (.) hovedsageligt vi har oplevet der er jo så desværre
har været at mine brødre er 9 og 12 år ældre end mig så de har jo
haft en barndom sammen hvor at (.) at de var teenagere da jeg var
barn så (.) vi har jo oplevet lidt forskellige ting men vi har jo
stadig oplevet vores mor og hun var den samme person (.) og og
gjorde nogle af de samme ting og samme omsorg for os og det er det
der er dejligt at dele samtidig med at vi kan dele sorgen over og
savnet til hende
hvad taler I om sammen som kunne hvi hvis det er anderledes end hvis
du taler med nogen af de andre
f.eks. de tanker om at folk ikke spørger så meget ind til en (.) det
har min bror også nævnt at at når han går på arbejde så er det
ligesom at alt er normalt eller (.) som om at intet er hændt (.) kan
det føles som (.) og og det kom sig af at jeg også (.) havde en svær
periode hvor jeg blev ved med at tro at folk glemte det fordi de
ikke spurgte så meget mere (.) det sådan (.) det synes jeg (.) det
er både minderne om min mor men også om hvordan er det at være i den
her sorg (.) hvor det faktisk vi det finder ud af vi oplever mange
af de samme ting (.) ligeså snart vi taler om det
ja hvad for nogle ting er det f.eks.
(..) ja (..) det det kunne f.esk. være forholdet til vores far det
er også sådan lidt ens og (..) ja også igen det der med at føle at
folk ikke spørger så meget ind til en (..) men så at (.) jeg kan i
hvert fald huske min bror han havde sådan en periode hvor han synes
han havde sådan nogle dystre tanker og det kunne jeg også godt
genkende altså dystre tanker om (.) verden altså vi har mistet
vores mor så (.) her i (.) nytårsaften fik vi at vide at min faster
havde fået kræft og der sker hele tiden alt muligt man har et helt
andet fokus når man lige har mistet sin mor så man kan have
tilbøjelig til være sådan jamen (.) det hele er jo også bare
dystert eller (..) ja (..) det var i hvert fald meget rart at tale
om hvor man så (.) håber at det ikke udvikler sig (.) at det
ligesom man lære at leve lidt mere med det uden at det ligesom
bekymrer sig hele tiden om hvad der så sker
giver det dig så når I kan snakke om det sammen og det med at folk
ikke spørger ind til det er det hjælper det dig eller giver det
dig noget
det giver det giver rigtigt meget især fordi (.) at jeg også føler
ham min bror og jeg ikke atid har været så tæt med at han også
drager meget omsorg for mig (.) og vi vi kan være der for hinanden
(.) på trods af aldersforskel eller hvad man skal sige (.) vi vi (.)
vi kan spejle os i hinanden og i vores følelser (.) og sætte ord på
hvad der sker indeni når når når man taber eller mister sin mor
er det så (..) øhm: er det noget særligt fordi af (.) I har den
samme mor i forhold til du siger indeni Børn Unge og Sorg der kan
have oplevet også at miste en mor men det er lidt noget andet
ja det vil jeg sige (.) hm: man kan (.) ja det er faktisk (.) det er
forskelligt på den måde at (.) at når jeg er f.esk. i Børn Unge og
Sorg så spejler jeg mig ofte i (.) i folks alder (.) fordi jeg synes
det jeg har brug for høre fra nogen der er nogenlunde jævnaldrende
med mig (.) men (..) hvor (.) det så at tale med min bror det er (.)
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at vi deler (.) blod heh (.) altså vi deler vores mor vi kan huske
specifik vores mor og det er dejligt at tale om hende hvorimod inde
i Børn Unge og Sorg så er det jo det at miste en mor det er ikke
lige nødvendigvis min mor
synes du så også det er noget andet i forhold til hende der havde
mistet sin kæreste og så når du snakker med dem inden i Børn Unge og
Sorg som har mistet sin forældre eller hende veninde som havde
mistet sin far
øhm: jeg har lidt svært ved og finde ud af hvordan det er
forskelligt fordi at (.) man kan selv især jo sige om noget er værre
end noget andet (..) men min veninde som så har mistet sin kæreste
ved jo så ikke hvordan det er at miste sin forældre (.) og hun kan jo
også kun sætte sig ind i det ligeså vel som jeg ikke ved hvordan det
er at miste en partner det hun så kan det er jo så nogen gange at
sætte tingene i perspektiv for mig i forhold til min far han har jo
mistet sin partner og så kan jeg prøve og forstå det måske igennem
min veninde
synes du det er svært og du siger også du kan have svært ved at
rumme din fars sorg kan du bedre rumme dine brødres sorg
ja meget bedre
ja hvorfor det
det også fordi de jeg føler (.) at de har lettere ved at tale om det
og de øh: ja det sådan når de spørger ind til mig så vil de også
gerne vide mere end bare hvordan det går (..) ja (..) og så kan man
sådan sige når jeg har talt med min far så kan jeg måske godt føle
han taler mig efter munden altså vi får ikke en dybere snak om
tingene og det synes jeg jeg kan gøre med mine brødre (.) i stedet
for
ja hvis nu at I ikke havde det forhold som du beskriver men I kunne
tale som du nu kunne ønske dig det tror du så du ville kunne det er
også svært at svare på måske men tror du det ville gøre en forskel
at det var din mor du havde mistet og han havde mistet sin kone
en forskel på hvilken måde
i forhold til du f.eks. siger at din veninde hun kan relatere til
din fars tab (.) tror du det ville gøre en forskel det ville gøre
noget for hvordan du forstod ham eller
altså det jeg jeg ville jo ønske også faktisk også for hans egen
skyld at han var bedre til og sætte ord på komme ud med de følelser
fordi jeg har en følelse en fornemmelse af at han brænder inde med
sine føleser (.) men men det jo vil også hjælpe mig til at forstå
(.) hvad han går igennem
ja tror du det er noget andet end det du går igennem
ja det tror jeg (.) også jamen det er også igen svært fordi
jeg netop ikke vil stille det op som om det er værre at miste sin
mor (.) fordi så f.esk. min veninde der vil jeg jo mene vi (.)
deler rigtig mange følelser altså (.) følelserne omkring og mistet
en en nær (.) de er meget de samme (.) hvis når det så er med min
far så kan jeg jo også godt se som han selv siger jamen vi var jo
(.) vi boede jo sammen i 40 år og så tænke forestiller jeg mig det
og så tænker jeg tænk at miste den man har levet sammen med i så
mange år (.) som som har været der altså selvom (.) det ved jeg ikke
til sidst måske var mere venner end de var ægtepar så (.) har de jo
stadig boet sammen og lavet ting sammen og (.) bare at hun bliver revet
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væk på den der måde (.) ja (.) det ja (.) jeg ville ønske jeg at han
kunne sige noget mere om det eller fordi at at jeg kan jo også godt
tænke at (.) han har brug for at (.) ej jeg synes det svært at sige
nogle gange kommer jeg nok til at negligere hans sorg lidt fordi jeg
ikke forstår den fordi det gør ondt og jeg har mistet min mor (.) og
når jeg så har det forhold til min far så ville (.) altså savner jeg
min mor rigtig meget og så (.) er det bare svært at sætte mig ind i
hvordan han har det (.) selvom at (.) hvis det var altså ideelt set
så kunne vi jo hjælpe hinanden tænker jeg
*SP02: hm: jeg kom til at tænke på din sådan hvad skal man sige relation
til andre øhm: vi snakkede lidt eller noget om det men også det med
at I begge to kan blive vrede over at folk ikke spørger ind til jer
og folk så laver de bare et ansigt på bibiotektet tror du hvad tror
du det ville gøre hvis hvad kunne du ønske at de ville sige
*SP01: jeg tror generelt men du skal jeg jo passe på gav sig tid til at
spørge lidt mere (.) ja (.) men på den anden side så tænker jeg det
jo heller ikke altid andres ansvar at jeg får talt ud om omkring det
her men øh: jeg kunne godt tænke mig at jeg også selv var bedre til
at spørge andre spørge ind til bare sådan nogle små ting eller ikke
små det jo ikke små ting men alt muligt hvordan var din mor eller
hvis jeg møder en anden hvordan var din far eller et eller andet (.)
vise mere sådan interesse også fordi at i og med at altså bliver
mere ældre heh så det der med at have mistet sin mor og lige
pludselig jeg har heller ikke nogen bedsteforældre bare at indse
hvor meget ens familie faktisk betyder og jeg kan ærge mig over at
jeg ikke har talt mere med min mor om hendes barndom og sådan noget
så det jeg godt kunne tænke mig selv at gøre mere også så tale med
andre om deres barndom f.esk. hvordan havde (.) din mor det med det
og det eller hvordan havde du det med det og det det kunne jeg måske
også have tænkt mig at andre havde spurgt mere ind til (..) men der
vil jeg sige med ens veninder mine veninder er gode til at spørge
om sådan nogle ting som de måske også nok det er ikke sikkert at
alle behøver at spørge ind til det
@End

Interview 3
@Begin
@Languages: dan
@Participants: SP02 Interviewer, SP01 Informant
@Options: CA
@ID: dan|change_corpus_later|SP02|||||Interviewer|||
@ID: dan|change_corpus_later|SP01|||||Informant|||
@Media:
3, audio
*:
*SP02: først så skal jeg høre dig hvor gammel du er
*SP01: jeg er 20
*SP02: 20
*SP01: jeg bliver 21 om ikke så længe om en måned
*SP02: okay (.) og hvem er det du har mistet
*SP01: jeg har mistet min far som var 48 (.) så han var (.) han var ikke
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langt i hans liv i hvert fald i (.) hvad vi havde forventet han
skulle blive vi havde forventet han skulle blive gammel med min mor
ik heh
*SP02: ja og hvordan hvad døde han af
*SP01: han:: (.) min far han var murer og kloakmester og øh: og han havde
en hverdag hvor han var selvstændig⇗ han sit eget firma og var
utrolig perfektionistisk så han kunne ikke lide at (.) der var nogen
andre som skulle (.) øhm (.) som skulle arbejde for ham og med ham
fordi han vidste han kunne gøre det bedre selv så så det var han (.)
min øh min farmor og farfar de havde eller de har en stor gård ikke
så langt væk hvor vi bor og der har han sin ting og sager og alle
sine maskiner og det har han meget⇗ af han sagde altid at (.) øhm
(.) at man øh at man aldrig ∞skulle gå ned på udstyr∞ så han havde
altid rigtig meget og to af ting- altså to af tingene og sådan han
havde rigtig mange ting (.) øhm: (.) mandag d. 12 december (.) 16
der: øh: tog han på arbejde (.) tidligt om morgen (.) han skulle
arbejde (.) op øh: op i Rørvig hvor han var igang med at arbejde
på et sommerhus (.) og når han tog til Rørvig så gjorde han det
tidligt om morgen (.) og kom sent hjem så han ikke skulle bruge så
meget tid på at køre frem og tilbage (.) så han skulle med færgen
op fra Hundested kvart over syv så han: så klokken var seks så han
skulle også lige nå ud til min farmor og farfar og pakke bilen så
han havde han havde faktisk travlt (.) øhm (.) og øh (.) og så der
simpelthen sket det at min far han er taget derud og han har
pakket næsten⇗ det hele og så skal han køre en af hans maskiner
oppe i hans varevogn øhm (.) så en (.) motoriseret⇗ trillebør⇗ øhm
(.) og den kører han op i hans varevogn og så er der sket et eller
andet der som vi ikke helt ved hvad er hvad det er han: øhm enten
har han skulle set enten har han skulle se (.) om der var⇗ noget på
hans lad som han havde husket (.) på den der på den der motoriseret
trillebør eller også har han snublet⇗ eller han har fået et
ildebefindende eller (.) whatsoever vi ved det ikke men han har i
hvert fald lænet sig ind over den her maskine (.) .h og så hans
jakkelomme⇗ hævet fat i håndtaget der beder den om at tippe og når
sådan en heh bliver bedt om at tippe så bliver den ikke spurgt en
gang til og den kan jo tippe mange ton (.) så det har den jo gjort
og (.) så min far simpelthen (.) kommet i klemme mellem (.)
tipperen og taget på min fars bil (.) kom i klemme lige ved ↑nakken
så han knak (.) .h han knak fire nakkehvivl (.) og døde på stedet
(.) så kommer min øh: min farmor og farfar var jo hjemme (.) og det
ikke fordi de har hørt noget han har jo bare (.) været derude som
han jo altid er men de ikke forstå hvorfor bilen den blev ved med
at køre i tomgang (.) den har stået og lyst sådan ind der hvor de
bor og min farfar han var syg på det tidspunkt så han var kommet ud
uden jakke på så han råbte bare til min far hvad laver du ((navn på
informants far)) og (.) og så havde han ikke svaret men han havde
tænkt at han var lige i gang med og (.) putte benzin på den der
motoriserede trillebør inde i varevogen (.) og så var han gået ind
igen og så da klokken var blevet lidt over otte der tænkte han ej
det da godt nok mærkeligt at den bliver ved med at stå i tomgang
(.) så han havde taget sin jakke på den her gang og så var han gået
ud og set at (.) at hvad der var sket (.) øhm: (.) .h og så er han
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jo blevet helt panisk og har taget sin lommekniv som ∞han jo altid
render rundt med∞ fordi (.) han er fra dengang hvor man godt må gå
med lommekniv øhm og punkterede hjulene på: den her (.) motoriserede
trillebør men det var ikke nok til at kunne få ham ned (.) så det
først der han så at jakken⇗ sad fast⇗ (.) og fik (.) sådan jakken
eller fik så den (.) ja han fik ham frigjort på den måde ved og (.)
løsne håndtaget fra jakkelommen .h og så løb han ind til min farmor
og sagde at hun skulle ringe 112 100 12 men at (.) det nok var (.) var
for sent det ·var det også· men det en jeg tænker det lidt en trøst
(.) at (.) at det var nakken for det gået hurtigt (.) og selvom min
farfar så havde stået lige ved siden af så: (.) havde han enten
været lam fra fra nakken og ned eller også så (.) så så var han jo
død og sådan et liv med at være lam det ville virkelig ikke være
noget for min far han var en meget aktiv mand (.) så det havde det
havde virkelig ikke været (.) været et (.) det havde ikke ·været godt
for ham· mm eller for os se ham blive en grøntsag det ikke rart
heller tror jeg (.) mm men det er (.) hårdt med sådan en
forskrækkelse min mor hun (.) der kom to (.) øhm: (.) politibetjente
ud til hende ud på arbejdet og hun troede først at det var noget
hærværk (.) der var blevet sket eller der var (.) ske- ja (.) der
havde været på skolen hvor hun arbjeder som sekretær øhm (.) og så
havde (.) de bedt hende om at komme med ind på kontoret (.) hun
troede jo bare det var af praktiske årsager men (.) så bad de
hende sætte sig ned på så en (.) på sådan en lidt mere (.)
bekymrende måde og det (.) lige pludselig så farede der jo alle
mulige tanker rundt oppe i hovedet på hende (.) så var det hendes
mand (.) og jeg sad hos frisøren og var igang med og få permanentet
hår da min mor skrev øh: om hvornår jeg var færdig om jeg ikke kunne
komme hjem (.) jeg tænkte det var da mærkeligt min mor var på
arbejde så jeg jeg kunne godt mærke at der nok var (.) nogen der var
død men jeg havde jo faktisk troet det var ∞olde∞ som jo var 100 og
det havde været helt okay↑ så jeg sad egentlig der til frisøren
i en (.) i en time efter hun havde skrevet til mig og havde det
egentlig okay i maven jeg var ikke sådan nervøs men jeg var godt
klar over okay (.) h. når hun beder mig om at komme hjem så det jo
ikke fordi der er nogen der er kommet til skade så er det så må
det være fordi der er en der er død fordi ellers ville hun jo skrive
jeg kommer og henter dig med det samme og det skal være lige nu (..)
men så da jeg kørte hjem på cykel der fik jeg helt vildt ondt maven
lidt ligesom hvis man skal til at slå op med en kæreste eller sådan
den der klump der bare sådan voksede indeni maven tænkte okay hvad
hvis det (.) hvad hvis det faktisk ikke er olde (.) jeg havde en
kæreste der var derhjemme (.) og han havde sagt at min storebror jeg
har en storebror der hedder ((navn på storebror)) og han havde sagt
at han var hjemme altså at ((navn på storebror)) var ude på terassen
så jeg vidste også at det ikke var (.) at det ikke var ((navn på
storebror)) så var det jo kun en tilbage heh (..) og jeg har altid
været mors pige (.) det har jeg været min mor og jeg vi er rigtig
tætte og jeg har altid gjort rigtig meget med min mor (.) .h (.) men
jeg cyklede hjem der og så tænkte jeg okay hvis ikke det er min far
så må du love dig selv ((navn på informant)) at du skal tilbringe
lidt mere tid med ham (.) ikke at jeg vi ikke sådan tilbragte meget
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tid men jeg kunne godt⇗ sådan (.) skulle værne lidt mere om vores
forhold (..) men så var det jo ham h. (..) ja (.) så var det bare en
periode med helt vildt mange mennekser i huset (.) der kom hele⇗
tiden nogen og døre og det var så rart fordi altså vi forstod det
jo ikke vi sad derude på terrassen det var der min mor kom hjem og
det var jo helt vildt godt vejr eller det kan du huske men det var
det det var rigtig godt vejr den mandag h. (..) blev ved med at sige
til os selv at (.) det måtte være fars sådan undskyldning for at
have være lidt dumdristig heh det bedste jeg kan gøre det er at
sende godt vejr derned (..) men der var så mange mennekser (.) de
kom ind ad døren og vi havde også brug for den der forstyring og
brug for og (.) sige det til så mange som muligt det var også altså
det var først jeg gjorde efter jeg havde fået det at vide og jeg
tror der gik en halv time så gik jeg ud og ringede til mit arbejde
og sagde jeg kan ikke komme på arbejde i morgen heh ∞selvfølgelig kan
jeg ikke komme på arbejde i morgen jeg er stadigvæk
deltidssygemeldt∞ altså der jo (.) h. (.) jeg havde bare brug for
at sige det til nogen ringede til alle mine alle mine venner ringede
til alle min mors venner (.) og når folk kom jeg blev ved med at
fortælle den historie som jeg lige har fortalt altså hvad der er
sket og jeg tror det var i sådan en proces for og få (.) mig selv
til at forstå at det her nu blevet en del af vores historie (.) det
kan godt være det ikke er sket for os og det ikke er noget vi
sådan kan berette om af hukommelse men (..) men det alligevel
blevet en del af en- vores historie og det har vi ↑svært ved at
forstå (.) og nu skal altså det har jeg også helt vildt svært ved
forstå at den historie jeg fortæller ikke bare er en historie om
naboen⇗ (.) men at det faktisk er en historie som (.) er min nu
(.) som jeg skal fortælle når nu der er nogen der spørger hvahvad med din far hvor er han henne hvad laver han (..) men der var
rigtig mange (.) og (.) det var rigtig rart (.) både alle mine
venner som også altså som ikke nødvendigvis kendte min far rigtig
godt men så kendte de jo mig og det var jo (.) en kæmpe trøst (.)
det var dejligt⇗ det der med at have så mange skuldre og dele den
her sorg på (.) og de første par dage det var ikke fordi (.) vi
sad jo (.) vi har et ret stort hus (.) og vi sad (.) vi har så
derfor også en stor en ret stor sådan spiseplads så vi sad bare
og var helt proppet ved det bord (.) der var ikke nogen der
nødvendigvis behøvede at sige noget (.) og så havde vi stilt
billeder af ham over det hele og det var rigtig rart heh (.) og
sådan så var der et billede af ham inden på midten af bordet (..)
og det var sådan et billede hvor (.) der var glas på begge sider
af rammen så der var et billede både på en den ene side og på den
anden side (..) og min mor blev ved med at sige (.) at det var
den helt rigtige ramme fordi der ikke var nogen bagside af far der
var bare ∞også far∞ og det var så sødt at det blev sådan symbol på
ham på den måde (.) men der er jo nogen der slet ikke kan holde
ud og se på (.) altså at se ham men vi havde bare sådan et kæmpe
behov for det
*SP02: hvorfor tror du I havde det
*SP01: hmm jeg tror ikke jeg kunne klare tanken om at han (.) ikke så
↑sådan ud mere (.) altså også der om efter vi tog jo ned og (.)
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kiggede på ham jeg havde faktisk slet ikke lyst til og (.) til at se
ham og synes at jeg ville hellere huske ham som han var og ikke som
han nu⇗ var kommet til og se ud og jeg havde jo efter jeg havde hørt
den der historie så om hvad der var sket så fik jeg jo alle mulige
billeder ind i hovedet om at hans (.) altså om at han (.) at at at
han altså at hans hvad hedder det hals var helt flad og sådan og det
det var det bare slet ikke da vi så ham han så simpelthen så
fin ud han lignede sig selv (.) det gjorde han og det var også så
mærkeligt at han (.) var der⇗ man havde lyst til at ruske i ham (.)
far vågn lige op (.) mm var helt vildt mærkeligt (.) så derfor tror
jeg vi havde helt vildt meget brug for at se ham (.) som (.) altså
med liv i ansigtet (.) og smiler og ham der er glad for han var i
det hele taget en rigtig sød og glad far han var ikke (.) det var
ikke fordi der var hm han drak meget eller han altså der var slet
ikke noget⇗ det han var altid ∞hjælpsom og sød og glad∞ og heh (.)
men min farfar det lagde jeg mærke til når vi sad hjemme ved os så
tog stilte han altid termokanden eller sådan lige foran min fars
ansigt så han han ikke kunne se billedet på bordet (.) og det jo
(.) det var fordi det var vel fordi at han ikke kunne holde tanken
ud om og (.) altså han han kunne ikke kapere og se hans ansigt det
blev for hårdt
*SP02: hvordan var det da altså du sagde at huset var fyldt med mennesker
som hvad nogen gange så sagde I ikke noget snakkede I sammen også og
hvordan føltes hele den tid
*SP01: det var en mærkelig tid fordi den var præget af så meget hygge⇗ (.)
og og det var jo: (.) to ret ∞modstridende∞ følelser⇗ følelsen af
hygge og følelsen af sorg (..) men det var sådan et trygt varmt
sted fyldt med alle de mennesker som (.) man holdt⇗ af (.) og vi
snakkede om far og skålede vi drak rigtig meget portvin i den her
periode heh det var ((?ord?)) medicin så vi drak ∞virkelig∞ mange
flasker også fordi vi var så mange så vi drak ∞mange flasker om
aftenen∞ (.) og vi skålede med ham og vi græd og vi grinte også
over (.) øhm: fjollede ting han havde gjort og hans gode
skolekammerater fra han gik i (.) altså da han var ung og også da
han gik i folkeskole kom og viste os billeder af han hvor han jo var
∞helt kikset∞ og ung du ved når man ser billeder af ens forældre
heh da de var unge så (.) så kan man jo kun komme til og smile og
grine lidt og det (.) og det var rigtig rart (.) der var ikke der
var helt vildt meget far i alting (.) og min mors veninder sov
hos (.) altså sov hos os og min kæreste boede der en hel måned
efter (.) så der var bare hele tiden mennesker (.) og selvom vi sad
der og (.) rundt om bordet både familie og venner og bekendte også
nogen der var også nogen af min fars venner han cyklede rigtig
meget det var jo et miljø som vi ikke (.) altså det var jo bare det
han gjorde i hans fritid det var ikke fordi vi kendte⇗ de der
cykeldrenge men de kom jo også forbi (.) så de var jo bekendte til
os men ligegyldigt hvem der kom så (.) fik alle bare en kæmpe
krammer og man snakkede bare lige fra hjertet hele tiden (..) men
det var hårdt for man skulle både⇗ men når man sad så mange
mennesker så skulle man både dele sorgen (.) sin egen sorg og have
mistet sin far⇗ og min mors sorg over at have mistet sin mand og sin
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bedste ven (.) og min farmor og farfars sorg over at have set altså
over at have fundet⇗ sin egen søn død (.) og hans bedste ven ⇗ altså
alle de der forskellige relationer min bror⇗ og sådan han var mange
ting ikke (.) men der var også mange skuldre og (.) og (.)
at dele den sorg på og det havde vi bare rigtig⇗ meget brug for
hvordan føles øhm hvordan føles sorgen for dig (..) eller føles det
dengang hvis det er anderledes fra nu
hmm jeg tror den den var præget af sådan en:: en uforståenhed jeg
forstod det ikke JEG FORSTÅR DET STADIGVÆK IKKE jeg tager mig selv i
(.) et at snakke om ham i nutid det gør jeg ∞rigtig tit∞ jeg har helt
vildt svært ved at begynde og sige min far var (..) så jeg har
svært ved at forstå den sorg det er (.) og jeg har også rigtig
svært ved at sætte ord på den (..) for det ikke en følelse jeg før
jeg har ikke mistet min (.) så alle mine øh besteforældre de lever
jeg har en oldefar og en oldemor som er død men dem havde jeg ikke
rigtig et forhold til (.) så det (.) meget mærkelig følelse (..)
hmm (..) og nogle gange så overrumpler den mig (.) den her følelse
af sådan afmagt og: (.) og uretfærdighed hvorfor kunne det ikke
have været (.) en eller anden der spilte sit liv på og: drikke⇗ og
være tarvelig (.) i stedet for min far som var så sund⇗ og var så
(.) var så (.) ar så rask (..) og så noget lidt paradoksalt i at (.)
min far han brugte så meget (.) energi og så mange penge på at
købe de her maskiner som skulle skåne ham og så var så en der skulle
tage livet af ham ikke (.) der var simpelthen så mange finesser som
jeg ikke (.) altså jeg synes det er så strengt at det skulle ham
(..) men sorgen den føl også varm synes jeg den ligger så tæt op af
al den hygge og alle de stearinlys og (.) kram og kærlighed (.) som
jeg var så heldig at få for je- vi lukkede os ikke på altså vi
lukkede os ikke inde vi havde bare så meget brug for at åbne armene
(.) og det har vi stadigvæk⇗ (.) vi rigtig gode til ((?ord?)) alle
folk til os vi så gode til at tale om sorgen
hmm så kram og hygge det en del af sorgen også
heh ja hvor er det vildt det lyder helt mærkeligt men det (.) men
det det synes jeg faktisk sådan føles det lidt
er det hvordan hvad tænker du det kan være er det fordi de er
nærværende eller er det fordi det minder om noget andet eller
(..) jeg tænker (.) jeg tænker at og: det var fordi det var det der
var omkring mig i den periode der og når jeg snakker om sorg så den
måde som folk reagerer er jo ved at kramme (.) eller ved og: øhm (.)
hygge⇗ altså sådan ved at tænde nogle stearinlys og: (.) drikke en
kop te og (.) heh som du har her
mmm
mmm men det så det jo (.) det jo ting som er beslægtet med og og det
(..) og det derfor at at det sådan der der er spild inden i mig for
for altså i hvert fald (.) når jeg skal snakke om den følelse fordi
de er så der jeg synes det (..) ·ja· (..)
er det er det en sorgen i sig selv og for din familie og sådan det
så forbundet med varme og hygge også og så den splid er det fordi
der er noget andet i det også end den varme og hygge
∞bestemt ∞ altså der er jo også jo jo altså selve sorgen er jo: (.)
er jo: (.) overhovedet ikke en rar følelse det der med aldrig mere⇗
det er noget som ↑jeg har rigtig svært ved at forholde mig til (.)
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og aldrig mere⇗ føle en (.) det altså det bliver jo alle de her ting
forfærdeligheden ved det og (..) uforståeligheden bliver puttet ned
i den her følelse som jeg har lige nu og nogle gange så overrumpler
den mig nytårsaften (.) jeg ku- jeg kunne slet ikke sådan alle de
ting som: som gik gennem mit hoved at min far ikke skulle mere når
jeg skulle flytte hjemmefra så skulle min far han var en handymand↗
ikke (.) og når vi skulle grille om sommeren og såda- og (.) vi
drillede rigtig meget altså alle de der ting med det sku- skulle
det skulle vi ikke mere eller det skal⇗ ikke mere h. (..) og de
materielle ting bliver jo puttet ned i en følelse for mit
vedkommende
hvorfor en slags følelse er det
men det er jo det jeg lige prøver at italesætte men jeg har rigtig
svært ved det (.) jeg putter de materielle ting på den følelse kan
jeg godt mærke hmm
er det fordi det er noget (.) det er håndgribeligt eller
det helt vildt uhåndgribeligt jeg kan slet ikke tage fat i den jeg
jeg har rigtig svært ved også nogle gange at finde den i mig (.) og
lige pludselig så skk- så kommer den op (.) og så så bliver man
bare man er jo bare ked⇗ af det⇗ og man ved jo godt hvorfor man er
ked af det (.) den har også (.) altså den her sorgfølelse⇗ og i det
hele taget den her sorg med og (.) miste nogen så pludseligt (.)
det har resulteret i sådan nogle meget fysiske tegn på mig jeg har
haft virkelig⇗ meget hjertebanken og det jo så også blevet en del
af min følelse når jeg er ked af det så får jeg også rigtig meget
hjertebanken men også når jeg (.) bliver udfordret lidt eller der
er mange mennekser omkring mig jeg bliver hurtigt sådan (.)
stresset mange mennekser og går nede i byen sidder i en metro på vej
til Københ- et eller andet ((siger en hovedrystende lyd)) kan
blive helt det hele kan bare galopere på mig og jeg har haft sådan
nogle angsanfald (.) hvor jeg har været (.) altså virkelig konkret
bange for døden (.) været bange for at mit⇗ hjerte skulle stoppe
med og slå heh og det måske helt vildt (.) øhmm heh ∞egoistisk
eller sådan at jeg er bange for jeg selv dør∞ men (.) men jeg
ville bare slet ikke vide hvad og jo også helt vildt bange for at
min mor lige pludselig forsvinder (.) men jeg har (.) særligt
været bange for mig selv fordi jeg jo: selv ansvarlig for hvad
jeg gør⇗ godt nok ikke hvis jeg får en blodprop men hvis det er
mig der går over for vejen og der er en bil eller et eller andet
ikke
er det en ny følelse for dig at have det sådan
ja sådan det har jeg ikke haft det var egentlig lidt mærkeligt før
jeg før min far døde der havde jeg brugt det halve år efter jeg blev
student på at tænke rigtig meget på døden jeg var faktisk rigtig
bange for den fordi jeg synes den var så .h den var så (.) øhm (.)
men det var jo svært at snakke om det ikke man kan snakke om hvordan
man ikke vil dø men (.) men (.) den kommer jo når den kommer og man
ved ikke hvornår den kommer (..) den er også sådan svær at gribe fat
i (.) den død der (.) det skræmmer mig helt vildt meget og vi ved
ikke særlig meget døden det synes jeg er mega skræmmende men det er
jo også sådan som det skal være ikke
hvorfor skal det være sådan
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*SP01: ∞fordi at hvis min far vidste han skulle dø så ville han så havde det
jo ikke været rart ∞ altså det er jo sådan der ikke er nogen der
skal vide det er en del af det er jo så hvad man tror på så noget
eller ej men det er jo en del af ens skæbne tænker jeg og det må
komme det må ikke (.) det skal ikke blive en del af vores magt og
(.) beslutte også selvom vi prøver og rigtig gerne vil med al den
her lægevidenskab ikke vi har svært ved at forholde os til den
fordi læger nærmest kan gøre os udødelige tænker vi ikke og vi
begynder hvis vi dør istedet for når vi dør altså det jo: (.) vi
har svært ved og (.) komme tæt på døden og det havde jeg også i den
der periode (.) og nu skulle jeg opleve den på egen⇗ krop (.) men
det var egentlig lidt en trø- jeg ved ikke om hvorfor altså jeg jo
jeg er ikke troende på nogen måder jeg tænker at jeg tror på
sjæleliv og det (.) er også en en trøst for mig
(.) at vide min far han svæver rundt et eller andet sted og når jeg
(.) en dag stiller træskoene så (.) venter han på mig (.) så nu jeg
jo slet ikke bange altså jeg jo ikke på den måde ∞bange for døden
mere∞ men jeg er bange for (.) at miste livet som min fa- som min
min min mor og min bror skal gå igennem (.) så noget her igen⇗ altså
de ville jo føle at (.) at der lå en eller anden heh forbandelse
over dem eller så noget heh (.) så det har jeg haft helt vildt svært
ved og jeg har haft de der angstanfald hvor jeg har (.) ligget hjemme
ved min kæreste og mit hjerte bare har galoperet afsted og (.) jeg
har grædt⇗ hele natten og havde og var bare helt ude af den og det
samme nytårsaften jeg havde også et det var helt vildt svært for mig
at skulle gå (.) springe ind i det nye år uden min far efterlade ham
i 16 det synes jeg var så mærkeligt (..) jeg ved ikke helt hvad det
er for nogen (..) hvad det er for nogen følelser⇗ (..) jeg har helt
vildt svært ved at sætte ord på følelsen af sorg (.) ∞men det meget
fint du spørger∞ det får mig jo lige til og (.) til og tænke over
til at prøve⇗ at italesætte det på den måde (.) for alle folk de
spørger jo sådan hvordan har du det (.) og så skal man prøve at
redegøre for hvordan man har det og man ender altid med at sige det
samme man har sådan et manuskript inden i hovedet hvor man siger
ja det går jo op og ned og nogle dage er jo svære end andre dage og
nu skal man jo til at forholde sig til nogle andre problemstillinger
i forhold til at min far ikke er en del af mit vores liv blu blu det
det samme vi siger fordi (.) det det svært at finde på noget
nyt hele tiden og skulle grave dybere nogen gange har man jeg har i
hvert fald haft helt vildt meget træ- altså jeg har været træt af
at pille mig selv i navlen så meget hvordan har du det åh åh åh ja
hvordan har jeg det øh ja jeg bliver hele tiden spurgt om det ikke
(.) så har det været nemmere bare og fyre det samme af man til
sidst er man også lige ved og (.) brække sig over (.) de samme ord
som man siger fordi alle⇗ spørger jo så rart⇗ der igen så nogen
modstridende følelser i det altså man synes også det er mærkeligt
hvis folk ikke⇗ spørger og bare lader som ingen ting ∞det skal de
jo heller ikke gøre∞ (..) men nogen gange bliver man også træt af
at snakke om det (.) jeg prøver nogen gange at flygte lidt hvis jeg
møder nogen nye jeg ikke har snakket med eller nogen der er gode
venner fordi åh så skal man igennem det igen og sige de der ting og
det stadig så en der er stadig en grænse for hvor personlig man kan
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blive når man møder en (.) en person ude i periferien af ens
vennekreds ikke (.) og så fyrer man det der manus af og det (.) ·åh·
det gør min mor jo også det kan jeg jo høre og jeg er jo tit sammen
med hende og når hun møder venner så (.) ∞siger hun også de samme
ting∞ heh og dem er jeg også ved at brække mig over for hunhundrede ja for hundrede gang
når de spørger dig om det og du ligesom siger du er træt af det og
h. og når det er folk som du ikke rigtig kender sådan øhm (.) var
der nogen andre du kunne tænke dig fordi du siger også at at de skal
altså de skal jo ikke lade være med at spørge hvorfor skal de ikke
det
mm det synes jeg bare det skriger af de har berøringsangst (.) og
(.) det øhm (..) jeg synes bare det kræver eller det det øh altså
man behøver ikke snakke om det men det ligger bare i så hvis vi ved
at der er sket noget du har brækket et ben et eller andet altså så
ligger det jo bare i vores natur at vi lige spørger ind til det og
lige spørger ej hvordan går det med benet ej jeg kan se at du har
brækket armen (.) det her det er så ude i ekstremer⇗ okay du har
mistet en mand du har mistet en far (.) men det ligger stadigvæk
lidt i vores natur at vi skal spørge og når vi så ikke⇗ spørger (.)
så skriger- altså vi ved det jo godt at de ved det (.) fordi
((by)) er ikke så stor en by igen folk ved godt at min far han er
død (.) og så: bliver det (.) et tegn fra dem om at (.) de ikke (.)
tænker på os eller ikke har lyst til og (.) til og høre om det de
faktisk ligeglade med om vi har mist- altså det bliver helt vildt
(.) det bliver helt vildt ubehøvlet eller (.) det bliver det bliver
jeg synes bare det bliver tarveligt⇗ og det bliver frækt⇗ ikke at
sige noget (.) heh og alligevel så heh så har man det jo eller
sådan har jeg det i hvert fald så gider jeg ikke og høre så gider
jeg ikke at svare igen i hvert fald
er der så nogen du snakker anderledes med eller mere med som du ikke
giver den der replik sådan
heh ja det er der heldigvis kan man sige
hvorfor er det heldigvis
man kommer ikke særlig dybt i det der samme manuskript (.) og når
jeg snakker så bliver jeg udfordret i også rigtig at mærke efter når
jeg snakker dybere end mit manuskript for det jo ikke det bare
noget jeg jeg siger noget hvor når jeg så snakker med mine venner og
vi snakker om døden og nogen gange så snakker vi også bare om døden
som et emne og det rigtig rart (.) at det ikke hele tiden handler om
mig og min sorg men det ligeså meget kan handle om (.) Pernilles
sorg der mistede en bror og jeg hørte i GOmorgen Danmark i morges og
ved du at øh (.) at det bliver (.) baseret på emnet i stedet for på
mig så jeg ikke (.) så de også kan komme med noget der er ikke
særlig mange af mine venner der har mistet en forældre (.) eller en
søster så derfor er det er det rart at de kan byde ind med det for
når vi først begynder at snakke om sorg så kan jeg godt mærke at så
(.) det bare mig der skal snakke og snakke fordi de kan ikke de kan
godt sige det ja det forstår jeg godt og ja det ja ej det er jeg
også så ked af at høre men de kan ikke komme med noget (.) rigtigt
det er i hvert fald sådan min fornemmelse det har mine venner svært
ved og det tror jeg også selv jeg ville have haft hvis det var det
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other way around (.) så det bliver meget monolog heh når jeg åbner
op når de spørger ind til det og jeg snakker om det men det hjælper
mig med at italesætte (.) og når jeg er sammen med dem så tør jeg jo
godt og sige noget andet og de (.) de sætter måske også lidt højere
krav til hvad det er jeg siger at nu har de jo jeg kan jo ikke blive
ved med at sige det samme hvis de spørger ind til det hvis jeg bare
fyrer manus af kan du følge mig
hmm så så spørger de ind til noget af det du siger i manus hvad
siger de så f.eks. ej ((navn på informant)) den køber jeg ikke eller
hvad siger de til dig
nej men for de spørger ikke sådan (.) de jeg tror også selv jeg er
dygtig til at sige noget altså det ikke fordi de så tit spørger (.)
øh nå ((navn på informant)) hvordan har du det det bliver mere sådan
venindesnak og det jeg rigtig glad for at det bliver at det ikke øh
sidde og kom nu hører vi på ((navn på informant)) (.) øhm (.) og så
kommer vi bare og så kommer vi ind på emnet (.) mm med en anden
sådan indgangs eller tilgangsvinkel (.) og det den der får mig til
at åbne mere op at jeg ikke skal starte altså at jeg ikke besvare på
besvare altså hvordan har du det (.) for det kan godt nogen gange
være svært og blive ved med og (.) finde på nye ting og sige der
(..) og så bliver det og så nævner jeg noget med min far fortæller
en historie om min far eller et eller andet og det har jeg ikke det
har jeg ikke svært ved og det er jeg ikke øh: nervøs for og (.) der
går de jo så ind og griber den historie og så snakker vi om den om
min far på den måde så jeg tror heller ikke jeg udfordrer dem ved og
fyre manus af og de så kan sige ej men det bare en anden måde vi
kommer ind på det
er der nogen forskelle i hvad du synes er rarest i forhold til om I
snakker om din far eller sådan generelle ting eller sådan det der
med at de så spørger ind til hvad du så skal sige nogen bestemte
ting om hvad du føler
om hvad jeg så synes er rarest
ja er der forskel i hvad det gør for dig
hmm (..) det synes jeg ikke jeg har bidt mærke i om det gør noget
(..) hmm (..) næ det det ved jeg ikke
øhm jeg bed mærke i du så sagde noget andet (.) øhm fordi du sagde
det med at sorgen det var både hygge og varme og så sagde du så
nævnte du også sorgen som en adskilt følelse så du nævnte det både
som at det var en samlet følelse med det indeni og så at som noget
for sig selv også
hmm (..) når nu jeg bliver overrumlet af den her følelse af sorg så
det ikke der jeg synes den er hyggelig det når vi sidder i stuen og
(.) drikker (.) drikker te der kan min mor og jeg godt sådan sidde
og holde i hånden og græde lidt over og se et billede af min far
(..) men der er og det er der jeg synes ej det jo ikke der det
hyggeligt det jo jo lyder jo du må ikke misforstå mig
det gør jeg ikke
hmm men når man bliver overrumlet af den der følelse så det ikke
(..) så det den der manglende forståelse og det er den der skræmmer
ikke (.) og der bliver den jo adskilt fra sådan hyggestemningen
hvis du skulle sætte sådan et eller flere overordnede ord på sorgen
hvad ville det være så
afmagt og men også en hel masse nærhed (.) frygt også for mit
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vedkommende der er rigtig meget frygt i den her proces
er det frygten for at dø eller at der er nogen der skal dø
helt bestemt
er det andre ting også
hmm jeg tror der det i hvert fald bunder den frygt der men det jo
også den værste føl- det er det man kan frygte allermest jeg læste
jeg læste Hella Djoofs papmache har du læst den
nej det har jeg ikke fået gjort endnu
den læste jeg forleden dag og der (.) ∞skrev∞ hun på et tidspunkt
noget med noget om frygt og noget om og (.) være bange man skulle
lægge alle de der (.) de der øhm (.) bekymringer væk (.) og der
skrev hun nemlig (.) at det vi frygtede allermest at det var
pludselig død (.) der skrev hun men lad nu være⇗ det sker jo ikke
h. lad nu være med at frygte det og det sker også bare så sjældent
(.) men lige for mit⇗ vedkommende der skete så det der ligger jo
også helt vildt meget sådan (.) uheld (.) over at det lige skulle
være min far (.) der er så mange også bare i Børn Unge og Sorg
derinde (.) der er der så mange der er døde af sygdomme (.) jeg har
faktisk også mødt et par stykker der er døde af selvmord (.) og man
kan jo selvfølgelig heller ikke gøre for at man har kræft eller at
man har fået en sygdom (.) men det bliver jeg også (.) altså det
det meget⇗ uheldigt for min far (.) at det var en ulykke⇗ (..) det
der ikke mange derinde der er døde af (.) af i hvert fald jeg har
ikke oplevet dem jeg har ikke mødt nogen endnu hvor (.) de har
fortalt at det en ulykke (.) og det har jeg sådan det har jeg
ikke jeg har haft et behov for faktisk at møde en hvor det er en
ulykke jeg ved godt at sorgen er den samme men (.) også hvis man
er død af kræft så det jo også en manglede forståelse for hvorfor
skulle det være min far der døde af kræft (..) men jeg har bare
(.) brug for en his- altså når man (.) jeg synes jeg har jeg har
søgt en historie der mindede om min (.) og så altså søgt det at
kunne spejle sig i en (.) i andre personer som (.) som har de
samme kriterier for sor- for (.) for døden som min far havde (..)
spejle sig i andre mennesker andre unge mennesker hvordan er det
de håndterer den her sorg for jeg ved⇗ det ikke (.) så har man en
eller anden fremgangsmåde for hvordan man (.) kommer over
kærestesorger 1 2 3 2 læg under dynen alt det der ikke (..) men
sådan en fremgangsmåde er der bare ikke med sorg det bliver så
individuelt så hele sorgprocessen (.) den (.) omhandler også bare
okay pil dig selv i navlen og find ud af hvad du har brug for
jeg har bare ikke jeg har bare brug for der er nogen der
fortæller mig hvad det er jeg har brug for (.) for jeg har svært
ved selv at kunne finde ud af det (.) lige nu synes jeg at jeg
er kommet i sådan en (.) sådan et sted hvor jeg har svært ved og
komme videre med min sorg jeg synes jeg bliver ved med at soppe
rundt i den samme pøl (..) jeg har brug jeg har helt vildt meget
brug for at få nogen til at hjælpe mig med og (.) komme videre
med at sætte begreber på okay hvorfor er det her (.) hvad er shvordan føler jeg sorgen er en (.) ·jeg er ked af det· og det det
(.) jeg ringede faktisk derind forleden dag og (.) blev skrevet op
til det der gruppeterapi for det har jeg hørt fra (.) andre der
har mistet at (.) det har ↑hjulpet dem til at komme videre i
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sorgprocessen (.) det mangler jeg (.) kan jeg mærke (.) men frygt
ej der er jo ikke gået heh særlig lang tid så jeg skal da nok
komme videre nu kan jeg ikke huske hvem det var jeg snakkede med
om det derinde men (.) de siger det kommer helt automatisk h.
det med at spejle dig i nogen andre hvad tror du det kunne gøre for
dig (.) hvis der var nogen der havde en lignende historie (.) som
din
hmm (.) jeg vil jeg ville (.) 1 knytte mig meget mere tænker jeg til
vedkommende (.) og så ville jeg kunne spejle mig i de følelser som
(.) vedkommende har omkring (.) sorg og sorgproces (.) og (.)
tilgangsmåder og (..) det har jeg brug for (.) altså en der kan tage
mig i hånden og sige prøv lige at gå den her vej
er det noget andet anderledes fra hvis det er en der fortæller de
har mistet deres far igennem lang tids sygedom
hmm nej det har det måske ikke (.) men jeg tænker bare (.) hmm (.)
ligesom når man ser en film (.) og (.) de tre hovedpersoner (.) de
tre lækre piger der skal man der skal man også okay hvem af Spice
Girls synes jeg er jeg⇗ er⇗ altså det der med at spejle sig i en
som minder mest om en (.) det har jeg bare svært ved at finde
derinde (.) så det har måske heller med så hvordan min far døde
men måske noget med okay jamen hvordan er du som person okay du græd⇗
helt du græd⇗ et helt år efter okay det det ikke den sorgproces jeg⇗
er igennem lige nu (.) du bare lyst til og (.) blive helt vildt
sure på sådan alle din omkreds okay sådan har jeg det heller ikke
jeg har helt vildt meget nærværd okay din famillie blev splittet
okay jeg synes bare der er så mange kriterer hvor jeg siger okay
det modstridende fra hvad (.) jeg kommer fra (.) måske det mere
ved nærmere eftertanke måske det mere det jeg søger (.) en der (.)
forstår⇗ hvad hvad ja ikke forstår men en der har de samme (.)
forhold til sorgen som jeg har men som alligevel er kommet
skridtet videre (.) ∞som kan hjælpe mig med også∞ med og at
komme et skridt videre (.) hvad har du gjort hvordan (.) nu har
jeg helt vildt meget tid der hjemme og jeg har helt vildt jeg
ville helt vildt gerne bruge dem på at bearbejde en eller anden
sorg men jeg ved h. ikke hvad jeg skal gøre om jeg skal gå en tur
eller om jeg skal .h skrive en bog eller (.) jeg synes også det
helt vildt svært at gøre det (.) mest af alt så (.) finder jeg
tit mig selv siddende foran computeren og se en eller anden
åndsvag serie eller men fordi det nemt for mig ikke og (..) så
måske det mere det jeg søger hmm at jeg kunne selvfølgelig finde
trøst i min bror som jo har om ikke andet fuldstændig de samme
kriterier som jeg men min mor og jeg vi ligner heller ikke
hinanden i vores sorgproces vi meget forskellige (.)
hvordan er din og hvordan er hans
(..) øhm (.) min bror: han han læser han er tre år ældre end jeg og
han læser til elektroingeniør inde på DTU (.) og han valgte at
fortsætte med studierne (.) og øhm: (..) har faktisk ikke rigtig (.)
så meget behov lige nu for at snakke om min far og for at græde og
for: han vil faktisk helst nu han også flyttet hjemmefra så det nemt
for ham også at glemme⇗ at min far egentlig er død (.) hvor jeg
bliver hele tiden mindet om det fordi jeg jo er der hjemme min
far (.) var murer og kloakmester så hele vores hus det (.) det (.)
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skinner jo bare igennem med alt det han har lavet det hans lille
mesterværk ikke (.) så når man bare render rundt der hjemme og det
hele det (.) det bare knivskarpt (.) så bliver man mindet om det
hele tiden (.) cyklerne ude i skuret tøjet i skabet vi har ikke
flyttet noget af det (.) det gør han ikke (.) så derfor tror jeg at
han i langt højere grad har lyst til og glemme det (.) hvor det har
jeg ikke lyst til jeg er så bange for det lige pludselig heh giver
mig et smæk bagi at jeg ikke har proce- at jeg ikke har (.) brugt
nok tid på det nu hvor jeg faktisk har min tid til det (.) og jeg
så (.) om (.) to år eller et eller andet (.) fry- bare bliver
væltet omkuld af en eller anden (.) reaktion på den sorg jeg vil så
gerne undgå det så derfor prøver jeg virkelig at pille mig selv i
navlen (.) og det tror jeg ikke min bror gør og der der er vi
forskellige jeg ved faktisk ikke jeg kommer længere ved at prøve og
finde de der følelser og kigge så meget indad og (.) .h eller om
jeg skal have nogen andre til at hjælpe mig jeg ved ikke om jeg
kommer meget mere videre end hvad han gør når han bare (.) h.
prøver at efterlade det i
hvad er det for en følelsen det du siger med et smæk bagi (.) hvad
tror du der ville ske
jeg ligesom når nu heh jeg nogen gange får de der øhm bliver
virkelig ked af det og bare ∞ligger oppe i sengen∞ og græder (.)
jeg frygter at det er ville være sådan bare hele tiden mit går jo
væk efter en halv time eller gå væk og gå væk så er der nogen der
tager mig i hånden eller (.) ja får lige ja nu må du lige puh komme
ned i stuen så kan jeg græde lidt dernede men så er der noget der
(.) man bliver trukket op⇗ af det sorte hul ikke (.) hvor det er jeg
bare bange for at der ikke (.) at jeg ikke kan⇗ heh (.) nu det
også fordi jeg er villig til at blive trukket op af det sorte hul
men jeg er bange for at der simpelthen ikke er nogen (.)
trappestige til at komme op ad det sorte hul lige pludselig (.) at
når jeg høre inde i Børn Unge og Sorg en frivillig der har ligget
et helt år og grædt⇗ så åh den (.) ∞sådan∞ ville jeg bare helst ende
om et år men så helt vildt meget stress det kan også være på en
anden måde at jeg bare ikke kan (.) kan rumme særlig meget og (.)
bliver helt vildt hurtigt ked af det og (.) det sådan jeg tænker med
at blive væltet omkuld (.) for det har man jo det har man jo hørt
ikke at hvis man ikke får bearbejdet den sorg (.) så: højst
sandsynligt at den kommer igen (.) efter nogen år (.) eller mere
endnu der er jo også nogen der går helt ned med det ti år efter (.)
det vil jeg bare så gerne undgå (.) og være i det nu h.
hmm (..) når du så ligger og er ked af det hvad er det der sker der
så
altså inden i mit hoved
mm
jeg tror bare jeg tænker på alle de ting der som min far ikke kommer
til at blive en del af (.) jeg kan blive helt vildt ked af det ved
tanken om at min far om at min far han aldrig kommer til at se mig
blive gift kommer til kommer til og se mine børn jeg synes det
helt vildt mærkeligt (.) det kan være heh en eller anden (.) hmm
en eller anden sang som (.) jeg høre heh af Lukas Graham eller:
(.) eller: øhm (.) hvad er det han hedder (.) hmm (.) det kan være
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en eller anden sang hvor de nævner noget med sorg jeg sad lige og
hørte jeg gik på øh jeg gik på efterskole (.) og der da sang man
eller det gjorde vi i hvert fald vi sang rigtig meget blandt andet
så sang vi linedanser (.) og så siger den på et tidspunkt at (.)
at (.) livet det også har en masse sorg og (.) det kan man ikke
undgå og (.) at livet det hvad er det så den siger til sidst så
siger den (.) øhm: (.) at de træer der er i blæst det er dem der
har stærkeste rødder (.) stærkeste rødder har træer i blæst
((synges af informant)) (.) og det blev jeg bare helt vildt altså så
kan det være sådan en lille finesse et eller andet (.) der bare
kan gøre mig helt vildt ked af det og jeg ved faktisk ikke helt
(.) hvad det var den nytårsaften med jeg tror bare det var (.) der
var så meget nærhed og (.) så meget nytår det virkelig en et sted
ligesom jul det var jo lige der før jul og alle de der højtider
det var lige et st- et st- det var et selskab hvor min far han
virkelig⇗ burde være der (.) at når han ikke var der så var det i
hvert fald fordi han ikke var mere fordi ellers hvor skulle
han ellers have været end sammen med min mor nytårsaften eller
sammen med min familie juleaften (.) der er man jo sammen med
familien ikke så der blev det bare så tydeligt at han ikke var
der mere det sådan her det kommer til at være fremover (.) og
stt- hvad hedder det afløbet stopper oppe på toillettet og (.) ∞så
vi bare vant til det bliver fikset∞ uden at vi behøver at sige
det og nu så skal vi (.) selv klare de der faropgaver nu min cykel
den er begyndt at larme helt vildt meget når jeg træd- ∞det ved jeg
heller ikke hvordan man∞ heh gør det sådan noget min far⇗ altid
fiksede (.) og ham der driller eller ligger på sofaen og
snorkbobler eller (.) når han endelig tager sig tid eller tog⇗
∞sig tid til det∞ h. og alle de der sådan billeder af min far
der bare lever og er og smiler og campingferier og (.) jeg
tror det det der sådan det det der rammer mig ikke (.) minderne
heh (..) og så tanken om aldrig mere (.) det kan godt være vi
sidste år ikke var på ferie men det kan vi jo altid gøre altså:
heh det kan vi bare ikke mere vel (..) jeg ved ikke om der også
er sådan en en eller anden (.) det er ikke fordi at jeg bevidst
går og fortryder at jeg ikke tilbragte mere tid med min far men
jeg kan godt mærke når jeg ser billeder af af steder vi har
været kun ham og jeg så (.) så bliver jeg sådan ked af det
fordi det er noget der (.) virkelig knyttede os sammen vi kunne
godt lide at se speedways og der var en eller anden sommer hvor
han tog mig med ud og så speedway med ude på sådan en bane ude
i virkeligheden vi sad der og drak nogle fadøl og heh spiste
fede hotdogs og det var bare mega hyggeligt solen skinnede jeg
har sådan et billede af ham på min telefon (..) hvor han bare
står der og (.) h. ketchup på overlæben ∞og så noget∞ mm (..)
har jeg det har jeg bare svært ved at forholde mig til og
erkende⇗ at det ikke (.) at jeg ikke kan gøre det igen (.) jeg
ved ikke om det fordi jeg (.) jeg synes godt man må tage det
for givet at man har en far som 20-årig (.) så det ikke fordi (.)
jeg bebrejder⇗ mig selv og (.) har vildt dårlig samvittighed over
for det jo ikke fordi han lag- jeg tror ikke det fordi gik ham på⇗
at jeg var så meget sammen med min mor (.) men det jo bare noget

	
  

79	
  

*SP02:

*SP01:

*SP02:
*SP01:

*SP02:
*SP01:

*SP02:
*SP01:

	
  

jeg ser meget tydligere nu ikke (.) men måske alligevel noget
(..) h. (..) et ønske om at have været mere sammen med ham (.)
det kan jeg ikke koge ned til et ord men (.) have grebet det mere
altså da han var der ikke (.) og det sagde jeg også til min mor
og så sagde hun nemlig ((navn på informant)) det skal du jo ikke
(.) du må godt tage for givet at du har en far som 20-årig det
helt okay (.) nej det huskede jeg så lige mig selv på men lidt er
der altså alligevel
i forhold til det med (.) og kunne spejle dig i nogen som ikke
nødvendigvis har oplevet det samme men som måske kan man sige
reagerer på samme måde øhm:: da sagde du så før det (.) at sorgen er
jo den sammen (.) så det som (.) er det som øhm er vigtigt for dig
(.) er det reaktionerne eller er det (..) ej jeg omformulerer lige
føles sorgen som værende det samme din sorg som med andre der har
andre reaktioner
men jeg har faktisk ikke nu det jo heller ikke så lang tid så (.) så
jeg har faktisk ikke mødt så mange andre ud over dem i Børn Unge og
Sorg og når vi sidder derinde så (.) så synes jeg mere vi snakker om
(.) hvordan vi har det (.) det ikke fordi der er nogen der har
spurgt hvordan føles din sorg så det (.) det øhm det har jeg faktisk
sådan lidt svært ved og svare på
er det to forskelige ting at spørge hvordan man har det og hvordan
føles din sorg
hmm ja det tænker jeg (.) altså hvordan du har det (.) der skal du
ikke grave⇗ ligeså dybt som hvordan føles din sorg der bliver du
stillet overfor et meget⇗ (.) dybdegående spørgsmål man skal til og
(.) italesætte og finde ord for (.) for hvordan har du det man skal
kortfatte det i en (.) sådan koge det helt ned til (..) til sådan
(.) til kernen⇗ ikke og det faktisk svært det helt vildt svært det
der heller ikke nogen der har spurgt mig om mens indtil nu hvordan
min sorg føles
gør det noget andet ved dig når man når man spørger eller hvis jeg
spørger hvordan føles din sorg end hvis jeg spørger hvordan du har
det
men jeg ser hvordan har du det det ser jeg langt mere som sådan en
(.) en høflighedsspørgsmål hvor hvordan føles din sorg (.) det langt
mere personligt jeg tænker også nu har jeg jo ikke mødt så mange men
jeg tænker også faktisk jeg vil gerne lige (.) rette op på at sorgen
er den at sorgen den er jo ikke den samme det tænker jeg ikke den
er (.) jeg da stærkt overbevist om at (.) sorgen føles forskelligt
(.) godt være den bringer en (.) ked af det følelse op i dig men (.)
men det kan jo ligeså godt være en følelse af (.) af (.) skyld eller
af (.) manglede opmærksomhed eller noget i den dur hvor det jo ikke
det det min (.) sorg den (.) den omhandler (.) så derfor tænker
jeg den er meget individuel faktisk
er det ud fra er det fordi det er en individuel følelse eller har
det også noget at gøre med øh (.) hvordan det sket eller
jeg tænker jo sagtens jeg tænker faktisk man kan (.) altså det der
med følelser og mennesker og individualitet det vel ligesom
kærlighed og nu har jeg haft flere kærester jeg ved ikke om du også
kender det men kærligheden kan jo godt føles anderledes fra person
til person og også hvem man har den med (.) så jeg tænker da også at
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sorgen (.) for min far den følelse jeg har der ville jo ikke være
det samme hvis jeg mistede min (.) bedste veninde altså der er det
jo en anden følelse så det kommer vel også an på relationen kunne
jeg forestille mig nu har jeg heldigvis ikke prøvet det heh mm det
nok med ham (.) øhm
*SP02: men når I så hvis I sidder inde i Børn Unge og Sorg og alle har
mistet en forældre hvordan er den så anderledes
*SP01: øhm: jeg sad blandt andet der sidste gang og snakkede med (.) et
søskende par (.) og de havde mistet for fire måneder siden så på den
måde var det jo: også forholdsvist tæt på dem frem for mange af de
andre som har mistet for flere år⇗ siden så dem kunne jeg igen
relatere mig bedre til (.) men den måde de (.) valgte og reagere
(.) det var meget⇗ (.) negativt ham storebroderen der (.) han
sagde til mig at (.) han følte sig i position og i sin ret til (.)
at han sagtens kunne aflyse en aftale (.) øh fem ti minutter før
de at han havde en med en ven (.) men hvis det var dem der aflyste
over for ham så synes han godt nok det var han da havde behov for
dem og hvad bilder de sig ind han satte utrol- og det italesatte
han også han satte utro- han sagde med direkte ord han satte
utrolig høje krav til hans venner (.) og de skulle i hvert fald
ikke sige og de måtte ikke og de skulle i hvert fald sige han
havde utrolig høje krav (.) og han vidste hvad han ville have og
ikke ville have og (.) hvis der var nogen der kom til at sige
noget forkert så kunne han godt så kunne han godt love mig så
ville de få at vide hvad de i hvert fald ikke skulle sige (.) heh
har en helt anden rummelighed til det altså der da distancerede
jeg mig jo rigtig meget til sådan den følelse okay jeg (.) altså
(.) så så høje forventninger jeg da ikke til mine venner jeg synes
da at (.) jeg ikke skal selvfølgelig må man aflyse men det gør
man (.) ikke så sent og (.) jeg håber da at også med mit arbejde
når ja jeg siger jeg er der så (.) så det også et mål jeg sætter for
mig selv okay jeg skal være der der det kan godt være jeg ligger
hjemme sofaen og faktisk overhovedet ikke har lyst til at tage
afsted men så hiver jeg mig lige op i nakken siger okay det der
er altså et liv udenfor du må godt ud og se det så bare lad være
med at lave flere aftaler end hvad du kan rumme (.) og jeg synes
bare det var (.) heh jeg blev helt forskækket (.) havde slet ikke
sådan (.) jeg ved ikke hvad han han fortalte ikke hvad det var
deres mor var død af men der kunne jeg i hvert fald tydelig se at
sorgen var anderledes ikke (..) men reaktionsmønstrene (.) de øhm
(.) de giver sig sådan hurtigt til kende (.) men det rart endelig
at snakke med nogen som (.) og der har jo været nogen ·tænker jeg
som· i hvert fald hende der (.) hvises hende den frivillige
hvises mor (.) nej det var en ej fræk det også lige meget men (.)
men en af de frivillige lavede i hvert fald et oplæg som (.) det
var hende der græd rigtig meget så det var hende der tog det meget
praktisk an eller så var det meget praktisk og der er jeg nok mere
(.) i hendes båd og det var rart at kunne spejle sig i noget af
det okay (.) det her det (.) det også en måde at gøre det på (.)
få noget bekræftelse i det okay det rart at vide det også er okay og
og (.) og tackle det sådan her (.) men det jo ligegyldig hvad man
gør så får man jo at vide (.) du skal bare lytte til dig selv (.)
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der er ikke noget der er forkert i den her sammenhæng og det (.)
er også rart at vide men det heh (.) det går også bare til
ekstremer når han synes at han også godt kan (.) bestemme eller ej
det jo også bare min holdning når han ej det bliver mere rettet
mod ham end det bliver rettet mod ham det skal
men du må meget gerne sige det
heh men det det det synes jeg bare var (.) øhm ja nu kom jeg lige ud
af den
hvorfor synes du ikke det er okay at aflyse (.) fem minutter før du
sagde det synes du ikke man kunne
nå men det eller (..) øhm (..) jeg tror mere jeg hmm (..) i min
sorgproces der har jeg (.) rigtig meget brug for mine venner (.) og
selvom jeg går igennem den her proces så: synes jeg stadig at man
skal behandle dem med en vis respekt (.) og jeg tror mere det var
sådan respekten der trickede mig i den sammenhæng at det virkede
han slet ikke til at have (.) jeg tror (.) jeg tror ligeså meget
det var sådan sammenhængen med at han bare havde så høje krav til
dem hvis jeg var helt vildt ked af det og skriver ved du hvad jeg
kan simpelthen ikke overskue det i dag så (.) så tænker jeg da også
okay det kunne jeg godt (.) det kunne jeg godt øhm det kunne jeg
godt se mig selv gøre nu har jeg ikke endnu men jeg kunne godt se
mig selv aflyse hvis jeg ikke har overskud til det (.) men ikke fem
minutter før jeg ser bare scenariet at vennen sidder dernede på
caféen og får den her besked man kan godt finde ud af at man ikke
har overskud en altså halv time før et møde jeg tror mere det var
der den lå (.) hvis jeg behandler dem med så lidt respekt så så øh:
det også svært og (.) kræve at de så er der 100 procent for mig (.)
for jeg vil jo også selvom selvom mit liv er gået en lille smule i
stå så .h vil jeg jo stadig gerne høre om deres liv (.) det jo også
en befrielse og (.) komme lidt ud af den her boble heh mmm som man
jo er i når man er der hjemme med sin mor som også er (.) ked og
kommer hjem og (.) er ked fortæller om noget andet hun har oplevet
altså det bliver meget sådan koncenteret hvor ude i verden med sine
venner heh så (.) så skal livet nok fortsætte (.) så det har jeg jo
helt vildt det har jeg helt vildt meget behov for (.) og have de
venner der fortæller mig at verden går videre og se dem vokse og få
lysten til også og (.) opleve verden og tage ud og rejse også
selvom (.) overskudet nok ikke er særlig stort lige nu men det det
kommer det for jeg vil også gerne den der lyst den driver mig og
det jo dem der sætter gang i den lyst (.) de reflektioner (.) over
okay (.) nu er livet altså kommet op til revurdering (.) hvad er
det for nogen (.) hvad er det for noget jeg gerne vil i mit liv (.)
det kunne jeg faktisk også godt mærke (.) efter min far han han
døde så gik der en måned og så fik jeg helt vildt helt vildt meget
stress over alle de ting som jeg gerne ville nå og (.) nu levede
jeg så nu skulle jeg jo (.) øh (.) ikke lade mig holde mig tilbage
af (.) frygten og og jeg ikke kan finde noget sted og sove en eller
anden nat altså så nogen nu skulle jeg bare ud og rejse og (.)
højskole og (.) rigtig gerne lave frivilligt arbejde blu blu blu jeg
havde en kæmpe lyst inde i mit hoved og jeg skulle få det hele til
og til at blive planlagt for jeg ville jo gerne starte på studie
og halvandet år og dit dit og (.) det heh heh er lige sat lidt på
hylden for det blev (.) det blev en kæmpe mundfuld og slet ikke
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klar til til og tænke på alt det men (.) men sådan lidt af den
følelse det jo det de sætter skub de vennerne der og nu har de
været ude og rejse øj okay og det (.) vil jeg faktisk også gerne
du sagde tidligere noget med at det var vigtigt at tale om om sorgen
fordi det også var med til at bearbejde den kan man hvordan
bearbejder man sorg
åh jeg ville så gerne ville så gerne vide det jo ikke
er det noget man kan
det det håber jeg at man kan bearbejde sorg og jeg tænker det det er
en proces som måske skal sættes igang af noget psykologisk hjælp
ikke men man bearbejder jo (.) det gør alle (.) det f.eks. for
og tage udgangspunkt i hende der græd altså græd i et helt år hun
må jo have bearbejdet noget for og (.) ikke græde hele hendes liv
(.) jeg ved ikke helt endnu hvordan man gør men (.) men (.) h. der
jo mange kloge mennesker der siger (.) at man skal snakke om sorgen
og det det⇗ der i hvert fald er (.) primus motor på at (.) du
kommer igennem den her sorg (.) og det jo bare det vi har prøvet
at tage til os og snakke snakke snakke
er det det med at komme igennem det når du siger det med og
bearbejde den er det fordi der er et mål hvor at (.) så er man ikke
i sorg mere hvad ligger der i det med at komme igennem sorg
hmm øhm jeg tror ikke man kan efterlade sorgen et sted jeg tror bare
den skal finde (.) finde på plads inden i en finde et sted hvor den
kan hvile og hvor den (.) den ikke (.) laver for meget ravage (.)
så det med og snakke og italesætte sorgen det tror jeg hjælper den
(.) på plads der hvor den skal være (.) det med at snakke vores
bedemand han sagde (.) at (.) sorgen lige nu det var en rund sten (.)
og den (.) den trillede rundt inde i en alle alle mulige ubelejlige
steder (.) var den i tårekanalerne eller (.) i halsen eller (.) jeg
har haft helt vildt meget ondt i skulderen og min faster hun snakker
heh om at det faktisk er sorgen der har forplantet sig i min
skulder heh for den er som den h. skal være (.) forplanter sig i et
galoperende hjerte alt muligt (.) men han sagde ved at snakke⇗ og
igen det siger han jo også (.) ved at snakke om den her sorg så får
man altså slebet⇗ den her sten (.) både på forsiden og på bagsiden
så den kommer til at ligge så den ikke triller rundt men så den kan
placere sig et sted og så være der og så må vi bare acceptere at
den er der (.) og jeg tror det er det målet i hvert fald er for for
jeg kan i hvert fald ikke bang miste eller bare slippe min sorg (.)
det kan min mor heller ikke eller min bror for den sags skyld det
tror jeg ikke (.) så det er det processen er i og få den til og (.)
forholde sig i ro⇗ og ikke resultere i at man har helt vildt svært
ved sociale sammenhænge eller (.) skal møde ind i nogen man ikke
lige kender eller (.) få hjertebanken ja ting og sager (.) så lige
nu nå d- d- (.) og det har jeg faktisk også (.) haft svært ved jeg
har haft rigtig svært ved og ringe til en psykolog for jeg ved ikke
hvad jeg siger til en psykolog jeg har fået en henvisning fra min
læge fordi (.) jeg jo arvet det der galoperende hjerte (.) og lægen
sagde (.) øhm: nej sludder altså jeg har svært ved at ringe til dem
og jeg tænker også det fordi jeg ikke ved hvad jeg skal sige (.)
hvad er mit problem jamen mit problem er at min far er død det sådan
forventeligt at der er et konkret problem men mit problem er bare at
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jeg gerne vil have slebet min sten ned og det vil jeg gerne finde
ud af hvordan man gør (.) nu der så (.) heldigvis eller hvad det
hedder kommet et konkret problem med mit hjerte der banker okay det
kan jeg så tage udgangspunkt i h. og det har faktisk hjulpet mig
til nu og ringe til Børn Unge og Sorg (.) for førhen jeg ville
simpelthen så gerne men jeg vidste sørme ikke hvad jeg skulle hvad
jeg skulle sige til dem
går det tilbage med det med sorgen hvad er det for noget (.) du
sagde du havde svært ved at sætte ord på det men har du også svært
ved at sætte ord på de følelser eller er det det samme
ja det kan da også godt være det bare er sorgen der ud- (.) spejler
sig i nogen (.) altså trykker på nogen punkter der bringer nogen
følelser op det har jeg ikke tænkt over men det er egentlig noget
jeg knytter ret tæt sammen (.) mine reaktionsmønstre er jo også en
del af sorgen tænkte jeg eller tænker jeg (.) det bare forskellige
sider af den jeg tror den har ret mange ansigter ikke (.) nogen
gange er det det (.) psykiske at (.) nog- så er det også lagt sig i
noget helt konkret en fysisk en smerte på krop ikke
er sorgen anderledes fra (.) lige efter det skete til nu jeg ved
godt der ikke er gået så lang tid
jeg er blevet langt mere fattet (.) jeg forstår det lidt bedre (.)
og den der forståelse det (..) det betyder helt vildt meget for mig
fordi ellers så glemmer jeg det
hvad glemmer du
men jeg glemmer at min far er død (.) så er det noget jeg skal minde
mig selv om og det havde jeg ikke og sådan har jeg det stadig lidtaltså (.) jeg tager mig selv i nogen gange at se programmer og så
(.) er der en far der er syg eller et eller andet ·og så tænker jeg
åh bare rolig min far er og har det godt og jeg har bare en god far
hvor jeg sådan nå nå nej· hvor det skulle jeg rigtig meget (.) i
starten (.) ikke lige så meget nu (.) og det det var jo sådan h.
forsvarsmekanismen at min hjerne bare (.) glemte det (.) så hvis
jeg gerne ville græde og nogen gange så var det lidt sådan
forventeligt at man græd⇗ h. faktisk (.) så (.) skulle jeg nogen gange
anstrenge mig så meget for (.) huske at min far han var død for det
det min hjerne ville simpelthen ikke acceptere det (.) den har
stadig ikke lyst til at acceptere det men (.) men jeg behøver ikke i
lige så høj grad minde mig selv om det hele tiden (.) hvis jeg
bare:: og det kan jeg godt følge min bror i det nemt for ham fordi
han jo bare har en hverdag derhjemme hvor (.) han studerer jo bare
(.) altså han bliver ikke mindet om det på samme måde som jeg gør
(.) hvis jeg havde sådan en hverdag så ville jeg også have så svært
ved (.) og blive ved med at huske at heh min han er død (..) for
sådan i min familie så ringer vi tit til til mor når nu (.) ehh mor
jeg kan ikke lige komme ned til mormor forleden eller i morgen hey
mor det sådan tit mor vi ringer til om så noget hvor far han er
sådan lidt mere den sådan praktiske mand (..) nu ved jeg ikke det
ved jeg ikke om du kender kan du følge den følelse så derfor er (.)
havde jeg lagt mere kontakt med min (.) end jeg havde med min far
og det kan jeg bare godt følge min bror i at så er det også svært
og blive ved med og (..) ja ej jeg ved ikke (.) pointen min pointe
er bare at (.) jeg har svær- jeg glemmer det og jeg glemte det
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rigtig meget (.) og der kan man i hvert fald der kan jeg godt se
lidt forskel fra da altså fra den følelse jeg havde der og så (.)
sådan som jeg er nu jeg er mere fattet og lidt større forståelse for
hvad det er der er sket jeg begyndt at snakke om min far nu ved jeg
ikke hvor dygtig jeg har været nu har vi snakket meget intensivt om
det men hvor det kunne jeg jo slet ikke til at starte med
er det vigtigt at kunne det
jeg synes at det der at forståelsen for hvad det er der egentlig er
sket (.) kommer meget tydeligt til udtryk (.) hvis når nu man
snakker om sin far så bliver det hurtigt sådan særligt når nu
jeg snakker med om min far i datid så er det hvis jeg siger et eller
andet kommer med en eller anden indskydelse om min far har også
sådan en der maskine eller et eller andet .h (..) og der der når
hjernen ikke lige at tænke over at det nu hedder (.) hedder i datid
og det tror det kommer jeg jo til en dag at snakke om ham i datid
hele tiden også når det bare bliver sådan nogle hurtige indskydelser
fordi min hjerne (.) forhåbentligt på det tidspunkt har forstået det
fuldstændigt ikke (.)
så det den største forskel fra fra lige efter og så til nu
ja det synes jeg
er der andre forskelle
øhm jeg tænker at (.) i forhold til venner og bekendte der kan man
godt se en stor forskel jeg har svært ved lige og finde en anden
forskel i mig (.) men det kan godt være folk de måske lige hurtigt
for spurgt med hvordan det går med mig men (.) folk går i langt
højere grad bare hurtigere videre (.) fordi de ved ikke helt hvad de
skal sige
hvad kan de finde på og sige
jamen så kan de jo spørge hvordan har du det nå det går nå okay
jamen hvordan går det med arbejdet det går meget praktisk til den
(.) spørger om nogle meget praktiske spørgsmål (.) hvad med huset er
du startet på arbejde (.) hvor i perioden der efter hvor der bare
var så mange mennesker der var der var det ikke ligeså
praktiske spørgsmål og jeg har svært ved og huske hvad det var men
jeg tror hvad det så var vi snakkede om men jeg tror bare det var
min far sådan (.) konkret der delte vi jo også sådan en sorg som er
lagt sig lidt mere nu fordi den ikke er så tæt på end hvad den har
for mig ikke (.) og jeg kan godt forstå at det (.) det praktisk og
det nemt og spørge om hvornår om man er startet på arbejde men jeg
har også bare bidt mærke i at folk bliver jo ved med at spørge om
de samme spørgsmål for det er det seneste spørgsmål de ved eller de
synes er sådan (.) er appropiate for den der situation ·er du
startet med at arbejde igen nå okay men det var godt· ·er de søde ved
dig nå det var godt· så der kan man jo i hvert fald godt se en
tydelig forskel end end en forandring
er det det samme med dine venner også eller er der forskel i hvem
der siger hvad
jeg har valgt og prioritere lige nu i hvert fald meget tætte venner
frem for mange ikke så tætte venner (.) så de tætte venner jeg har
behøver slet ikke og spørge for det jo bare noget det er noget de jo
bare ved fordi det noget jeg fortæller det en del af min hverdag så
det så det jo mest sådan familierelationer naboen øh også min
oldemor i dag og bedsteforældre som som sådan jeg ved ikke de er

85	
  

*SP02:
*SP01:

*SP02:
*SP01:

*SP02:
*SP01:

	
  

sådan lidt glemsomme de jeg har jo fortalt det dem tusind gange men
de bliver ved med og ·er du nu startet på arbejde igen· så det bliver
meget sådan familierelationer familiens venner min families venner
(. ) det dem der oftets spørger om de samme spørgsmål der ja
dine tætte venner spørger de så ind til noget eller siger du det
bare selv
øhm (.) jeg synes egentlig jeg er rigtig god til selv og sige det og
det rart for mig for så behøver jeg ikke og øhm og sige noget hvis
jeg ikke lige er klar til at sige noget hvis jeg ikke sådan lige er
i position til og fortælle om et eller andet så er det rart at de
lytter når jeg snakker og når vi ikke snakker om det så (.) altså så
også at de griber den når vi så endelig snakker om den ikke eller
snakker om det jeg nu har brug for at sige men så er det også bare
rart at kunne snakke om deres kæresteproblemer og (.) alt det der
venindefnidder
hvordan griber de den er det så hvis du siger noget
så spørger de ind til det hvad kan jeg have sagt lige nu så er vi
igang med at finde min fars sten (.) og det ikke noget de behøver
spørge nå hvad hvordan går det med stenen altså eller det jo bare
mig der sagde til dem at nu er vi igang med at finde sten og (.) og
så spørger de jo ind til og nå: nå hvordan er det okay at finde
stenen og hvordan tænker I den skal se ud og har I fundet nogen og
ja og blu blu vi har helt vildt svært ved at finde en skrifttype
også fordi min fars navn det har jeg jo set så tit på breve og det
er sådan et levende navn for mig okay det er ham her (.) det jo min
far heh (.) så det rigtig svært for mig faktisk at finde ud af at
det her navn det er ikke levende mere det navnet på en afdød så
derfor har jeg rigtig svært ved og altså det helt vildt svært for
min mor også med den sten der det kan hun det tricker hun det
tricker et eller andet i hende (.) men så de jo søde til at gribe
det jeg nu engang siger nu ved jeg godt det er meget sådan praktisk
anliggende det der med en sten med det var bare et eksempel på at de
så spørger ind til det og og lader mig fortælle og det sådan det
bliver meget naturligt det bliver ikke så stift og sådan ja
er det rart for dig at det ikke bliver så stift eller hvad gør det
for dig
men det synes jeg er helt vildt rart at det ikke bliver altså at de
ikke har den der berøringsangst at de bliver helt sådan paf og ikke
ved hvad de skal sige når nu at at jeg nævner et eller andet med min
far at de griber den (.) det kan jeg jo godt mærke at det er der
nogen der heh bliver ikke så ved de slet ikke hvad de skal gøre når
jeg først nævner min far åh begynder hun så først at græde⇗ tænker de
så åh nej og skal vi nu begynde at snakke om hendes far eller hvad
er det hun gerne vil have os til og så begynder de bare at sige
kludede ting hvor det her det bliver det bliver (.) helt vildt rart
bare kunne snakke om ham (.) og bare på sådan en daglig basis og på
sådan en normal basis det behøver ikke at være fordi vi nu skal
sætte os ned og snakke om min far det er bare rart for mig at holde
ham lidt i live⇗ eller sådan holde ham (.) ikke bare glemme ham og
nævne ham det synes jeg da er ville være rigtig mærkeligt (.) så det
er rigtig rart for mig det gør noget helt særligt eller helt bestemt
et eller andet at vi kan snakke om ham også bare at de fortæller et
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eller andet uden at det bliver (.) sådan et helt vildt skrøbeligt
øjeblik (.)
*SP02: jeg tænkte på om du havde lyst til at fortælle lidt mere om
tiden lige efter blev han begravet eller bistat og hvordan føles
hele det
*SP01: min far han blev han blev bisat og fordi det var lige den der der
var sådan en hel masse fordi det var en altså det var en
arbejdsulykke så der var en hel masse folk fra
Arbejdsskadestyrelsen og (.) de skulle øh (.) de skulle være sikker
på at det var den dødsårsag og der var nogen der skulle ej nu kan
jeg jo ikke engang huske hvordan det var men det var en sådan ret
avanceret og en smule kompleks sådan arbejdsmåde fordi at der var
nogen der skulle acceptere at det var den dødsårsag før han kunne
videre i systemet fordi hvis det ikke var så skulle han jo obduceres
og finde ud af om det var noget andet om han var blevet forgiftet
alt muligt og den der proces tog bare så lang tid så vi ret
frusterede over at der skulle gå øh så mange dage (.) og alligevel
gik der ikke der gik otte dage men det var lige før at der ville
skulle have gået øhm måske 14 dage altså så er der weekender og så
ja så sker der ikke noget i systemerne og (.) men han blev
heldigvis (.) de accepterede at at det var det der var øhm
dødsårsagen og den her ((?ord?)) har har øh knækket nakken på ham
og at der ikke har været nogen andre tilstede at det ikke har været
et mord eller et eller andet øhm så han blev bisat (.) og det var
sådan (.) det var en mærkelig periode der efter det var så det var
så øh (.) det var helt vildt svært for os og skulle begynde at
planlægge en begravelse⇗ det står vi jo slet ikke i position til og
heldigvis så er der sådan en fremgangsmåde så man ikke behøver
tænke så meget igen men man skal alligevel sådan tage nogle
beslutninger okay hvad for en kiste skal han have det synes jeg var
så (.) absurd at skulle sidde og beslutte okay og min far han er en
der skal have en kiste med snørkler og med et hånd- hvad for en
farve skal hans urne være jeg synes det (.) var så brutalt at vi
skulle sidde der og tage de her beslutninger i den her i den her
sådan chokfase som vi jo var i alle sammen (.) men vi havde
heldigvis en rigtig sød bedemand (.) han hjalp os rigtig godt igennem
den der periode (.) vi var nede og se min far tre gange (.) to gange
nede på hospitalet og så den sidste gang i Hillerød (.) kirken hvor
(.) det var den eneste kirke i Hillerød som på det tidspunkt havde
et køleanlæg og det skal man have eller kan man jo ikke opholde lig
og dernede fik vi (.) skruet låg på og lagt alle mulige ting ned
til ham (.) min far han var jo en rigtig aktiv mand så derfor spiste
han også rigtig meget øhm (.) så han havde ønsket sig i julegave en
større madkasse de var simpelthen for små og i forvejen var de altså
meget store heh hans madkasser men han ville gerne have en
større madkasse og det havde jeg købt til ham på det tidspunkt (.)
så den fik han med sig også selvom vi faktisk ikke måtte lægge
plastik ned til ham så fik han det altså alligevel (.) og helt vildt
mange billeder og (.) det var så svært og så hårdt at komme rundt
der hjemme og beslutte sig okay hvad skal han have med derop i
himlen eller hvad man nu tror på men skal have med sig videre
cykelslange og (.) billede af mig der blev student og billede af ej
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men fra vores ferie alt muligt hans kiste var h. fyldt med alt så
mulige ting han så sang vi en vi blev ved med at synge den samme
sang for ham når vi var sammen med ham min mor og jeg vi gik til
gospel (.) øhm for fem år siden eller sådan noget og der sang jeg
rigtig meget en sang der hed angels by your side (.) og den (.)
sang jeg for ham (.) og vi sang den for ham den er meget nem den
er ikke svær og lære også for dem som ikke kendte dem så det blev
sådan det var det vi gjorde (.) så skruede låget på og stod der
vi var jo mange mennekser også nede og sige farvel til ham der var
både nogen af vores venner og hans mor og far og søstre hmm vi
stod der i en rundkreds og holdte i hånd rundt om den der kiste og
min bror han gik og skruede låget på h. (.) så det havde de spurgt
om han ikke ville (.) så var der bisættelse (.) ham bedemanden
han ville køre ned forbi ((vejnavn)) vi boede ikke eller vi bor
ikke så langt væk fra kirken så der ville han køre ned med ham
først og så kunne han lige sige farvel til ((vejnavn hvor
informant bor)) og vi kunne lige sige farvel til ham der og så
kunne han køre ham ned det var sådan (.) to timer før bisættelsen
og så kunne vi så kunne han blive sat ned i kirken men vi havde
sådan en sød præst i det hele taget har vi bare haft så mange
søde mennekser omkring os sådan i (.) i den professionelle øh
henseende både en virkelig⇗ sød bedemand og en sød graver og (.)
bare helt vildt fantastisk dygtige og sød og barmhjertige og alt
muligt ja hvordan de skulle være så det var rigtig rart at det var
hende som skulle stå og snakke om min far og stå dernede og der
var simplethen så mange mennekser til den bisættelse hende vi
holdte det der gravøl (.) eller hvad det hedder (.) det holdt vi
sådan inden i lokalerne inden ved siden af fordi det havde de
mulighed for og hende der skulle lave boller hun gik og talte så
hun havde en ide om hvor mange hun skulle lave kaffe til og det
der kirkerum kunne have 200 250 deromkring mennesker og vi var
hele 350 og det var overhovedet ikke alle som var der gerne ville
have været der der var faktisk også nogen som ikke vidste det
nogen af mine fars kunder og og det var bare så overrumplende at
se så mange mennesker det var så rart (.) ej hvor var der og jeg
var jeg var så bange for at der ikke ville komme særlig mange det
ville da have været den mest usle og det var jo en fuldstændig
irrelevant bekymring at jeg skulle være frygtet at der h. ikke kom
nogen for der kom bare
*SP02: hvorfor var det vigtigt at der kom mange
*SP01: men det var i sådan en at min far jeg vidste godt han var elsket men
det var også bare tydeligt for mig at det skulle tydeliggøres for
mig ikke .h okay jeg kunne se det var i hvert fald nogen af de
mennesker som (.) min far betød rigtig meget for og det var rart at
se at han han var en person som folk holdt af og (.) og som folk
gerne ville vise den ære og komme med og lægge blomster og sørge over
ham ikke og det var vigtigt for mig kunne jeg mærke altså også nogen
af mine venner som ikke kendte min far særligt godt at de skulle
være der for mig det havde jeg også bare helt vildt meget brug for
(.) så det blev han den 20. december blev han bisat og det var en
mærkelig⇗ sådan (.) det var mærkeligt at skulle rende rundt og heh
egentlig være sådan det var jo alle folk var jo nogen vi kendte så

	
  

88	
  

der var simpelthen så mange der ville hilse og sige hej og heh jeg
gik jeg kan bare huske jeg havde simpelthen så ondt i mine skuldre
for når man krammer så gør man sådan her rrrrr og jeg havde
simpelthen så ondt i mine skuldre det var så vildt og der var så
mange blomster det var helt vildt overvældende at (.) få det
visualiseret på den måde (.) hmm det var smukt og det var en rigtig
smuk begravelse jeg har altid holdt meget af musik jeg øh (.) altså
jeg synger og har gjort det i mange år og så derfor var det vigtigt
for mig at der var nogen der skulle synge for jeg synes simpelthen
det er så smukt når der bliver sunget til begravelser og jeg kunne
ikke (.) jeg ville rigtig⇗ gerne men jeg vidste at jeg ikke ville
kunne jeg ville det ville være et kæmpe pres på mine sådan skuldre
at jeg skulle synge her og det havde jeg ikke brug for at der
skulle være mere sådan nerver på og jeg skulle øve mig og (.) så
der var en af min mors kollegaer som sagn vårvisen af Sebastian
kender du den og så den der angels by your side som var den og den
blev sunget mens at min far han gik eller mens at min far blev
båret ud øhm det var bare rigtig smukt (.) og jeg græd så meget
der (.) før der havde jeg som jeg fortalte blev ved med og prøve
og minde mig selv om okay min far han er død min far han er død
men her kunne jeg bare (.) her var min far død det var min far der
var der det behøvede heh ikke at blive mindet om det (.) det var
ikke bare fordi jeg havde fået gode pladser til den her ∞begrave- ∞
eller til den her bistættelse det var simpelthen fordi at jeg var
den der tættes på eller (.) i hvert fald tæt på (.) så nej hvor
jeg græd græd og græd og græd og jeg havde så svært ved at vinke
farvel til ham der han skulle køre væk (.) det ville være sidste
gang jeg så ham og jeg har jo h. og jeg så han jo ikke engang (.)
jeg kunne bare lugte det var det egentlig ikke så rart jeg har
aldrig før (.) været på et kapel eller på nogen anden måde
lugtede død men det lugter⇗ bare sådan på en særlig måde (.) og
det kunne man bare godt lugte deropppe foran og det var ikke
fordi jeg tænker at (.) jeg havde jo set ham et par dage forinden
så det var ikke fordi han var gået i forråd- eller det er han jo
indvendigt det ikke rart at tænk- men det var han jo og det jo
okay eller sådan processen jo er ligegyldigt hvor nedkølet man så
end er men (.) det lugter⇗ altså bare en eller anden særlig måde
det kunne man (.) den der lugt den kan virkelig også få mig til
og (.) h. nogen gange når jeg åbner mit kærestes køleskab der er
ikke særlig lækkert inde i deres lejligthed det er sådan en
rigtig drengehybel og jeg elsker hygge og stearinlys og sådan og
det værner de bare ikke så meget om men deres køleskab lugter
simpelthen på den der måde (.) og (.) jeg bliver jeg skal bare ud
jeg synes simpelthen det (.) det bliver for tæt en sådan (.)
den sådan sanseoplevelse den har man bare ikke lyst til til (.)
genetablere (..) men alle sagde det var en smuk begravelse eller
en smuk bistættelse og det har det jo (.) også været men det var
svært at være i den ikke
*SP02: var det tankerne om at det var sidste gang du så din far der gjorde
det svært
*SP01: hmm men jeg tror bare det var tanken om at det var min far det blev
meget tydeligt eller nu bliver jeg ved med og sige begravelse når
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jeg siger begravelse så mener jeg jo selvfølgelig bisættelse men
det var også så mærkeligt for mig at det var ham⇗ der lå der hans
venner havde lavet blomsterbuketter på cykelting eller på
cykelhjul og og cykeldutter og murerskeer så det blev der var så
mange ting som mindede mig om min far så det så det var helt
tydeligt for mig at det jo var min far der lå deroppe os der havde
besluttet okay hvordan skulle kistepynten være det skulle være
noget med træer og skov og natur så det var ligeså meget sådan det
sidste farvel (.) det var sidste gang man ville være tæt på det der
var tilbage af ham sådan kan det godt være at han nu ligger man der
er han jo stadig kremeret så (.) han er jo bare aske og det jo mere
(.) det kan godt være det hans jordiske rester men det ikke det
ikke ligeså jordisk som det var det var min far der lå der ikke (.)
så jeg tror det var det der gjorde det rigtig svært (.) at alt det
der var mig så nært de der sange og (.) os der havde besluttet hvad
for nogle salmesange og hvad for nogen passede bedst til det var jo
altså det kan godt være der er en ramme omkring en bistættelse men
det jo os der fylder ud og det havde vi bare gjort med ting som
betød så meget for os og mindede os så meget om ham ikke (.) og det
tror jeg var svært (..) og så stoppede så havde vi bare helt vildt
meget brug for at der ikke var så mange mennesker i huset efter da
vi havde bisættelse så vi puttede et skilt på døren hvor der stod
vi vil helt vildt gerne besøg men kom lige igen om et par timer (.)
og så lige så stille så stoppede folk jo med at komme ind ad døren
for vi var jo (.) 35 om aftenen der var jo virkelig mange mennekser
i huset ikke h. (..) så det var jo bare en hverdag sådan lige sådan
pludselig begyndte min mor hun skulle begynde og (.) min far han
havde jo det der selvstændige firma og han havde rigtig mange ting
oppe i hovedet og han var ord- jo han var ordblind og derfor var
han ikke god med skrift og altså han skrev ikke så meget han havde
rigtig meget oppe i hovedet det var rarest for ham heldigvis havde
min mor så hjulpet ham med og skrive alle de her fakturaer min mor
jo havde langt højere kompetancer til sådan til sådan noget øhm men
det så hårdt for min mor nu og også der der var så meget der skulle
afsluttes finesser heldigvis så min morfar han er gammel øh han er
sådan bankmand så han har styr på de der processer så han ved okay
nu er der en advokat her og nu skal vi huske at snakke om det her og
vi skal ej men alt muligt jeg kan som jeg slet ikke forstår og
prøver det alt for kompleelks til jeg kan sætte mig ind i det men der
var bare så meget praktisk og der er bare så meget praktisk alle de
der biler og maskiner der skal sælges og boet skal gøres op og alt
det der ligger på den anden side af sådan en (.) sådan et dødsfald
det jo det vi tumler med lige nu som jeg prøver at være helt vildt
støttende i for jeg forstår det jo ikke alt det der min mor hun gør
(.) til advokater og (.) rådgivere og (.) bankdame og (.) h. men der
er bare meget der skal (.) der skal klares når min far han er
selvstændig.
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@Participants: SP02 Interviewer, SP01 Informant
@Options: CA
@ID: dan|change_corpus_later|SP02|||||Interviewer|||
@ID: dan|change_corpus_later|SP01|||||Informant|||
@Media:
4, audio
*:
*SP02: øhm: jeg skal starte med at høre hvor gammel du er
*SP01: ja jeg er 24 år bliver 25 her til maj
*SP02: og: hvem er det du har mistet
*SP01: jeg har mistet min far for øh lidt over tre år siden og det vil sige
jeg var 21 og mistet ham til kræft
*SP02: ja kan du fortælle lidt mere om det forløb
*SP01: ja øhm det altså det var meget sådan ruchebane oplevelse i det
forløb fra vi fik det at vide øhm han skulle have fjernet den ene
nyre fordi der var kræft (.) øhm (.) og så sagde de at der var gode
altså chancer for at han (.) kunne overleve og det var ligesom
indkapslet i den her nyre og og chancerne ja det så godt ud (.) .h
og så gik der et halvt år hvor han selvfølgelig sådan skulle komme
sig over og var sådan lidt fysisk svækket af det⇗ det var et sort
indgreb (.) og så:: (.) så havde altså håbet var der (.) stadigvæk
øh (.) og så ja der et halvt år efter så var han til en scanning hvad
·hedder så noget · (.) ja opfølgende scanning (.) øhm hvor det så
viste sig at det havde spredt sig til maven (.) så det var igen fra
man gik med det her håb og (.) troen på at at det blev godt igen og
han overlevede til og komme helt ned også altså (.) ja man blev træt
og man blev ked af det og det var pissehårdt (.) øhm (.) og så
sagde lægerne at (.) det var egentlig lige meget hv- altså hvor
hurtigt han blev opereret anden gang fordi det gjorde ikke noget
hvis det voksede⇗ så var det nemmere at fjerne (.) h. jeg var sådan
altså jeg vidste ikke hvad jeg sådan skulle tro på (.) øhm men det
jo klart det påvirker ekstremt meget øh og jeg synes det var det var
hårdt jeg gik her på ja .h efter anden øhm scanning gik jeg på ej det
har været (.) åh det har været lige i starten af studiet øhm (.) så
det var vildt hårdt at skulle forholde sig til studie og (.) h. ja
pleje sine venskaber og netværke samtidig med at man gik og var
vildt ked af det og ikke vidste hvor længe man havde sin far og han
blev så opereret igen (.) og nu gik- så der gik næsten et halvt år fra
scanningen fra til han blev opereret .h og der var de lidt mere sådan
de turde ikke rigtig sige (.) hvor altså hvordan chancerne var
efterfølgende (.) og jeg kan huske jeg selv .h jeg havde svært ved
at forholde mig til det her altså hele sygehusvæsenet og lægernes
udtalelser og jeg tog en lille smule afstand til (.) øhm det her med
at få at vide hvad var chancerne og hvad skulle han nu og øhm ja
hele forløbet (.) frem og tilbage til sygehuset (.) så jeg sagde
faktisk til til min mor at (.) jeg ville gerne vide hvis det var
alvorligt (.) men hvis han skulle til sådan nogle helt almindelige
(.) undersøgelser som ikke havde så meget at sige til en start så
havde jeg ikke behov for at vide det øh:: fordi det slog mig ud⇗ (.)
det her med sådan jeg prøvede at køre en form dagligdag (.) og hvis
jeg så fik en besked om morgen at nu var de på hospitalet altså
sådan så slog det mig helt ud så det havde jeg (.) med mindre at det
virkelig var alvorligt så havde jeg ikke behov for at vide det (.)
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øhm og så blev han opereret anden gang (.) og der kunne de ikke
fjerne det hele (.) øh så det vil sige (.) en ting var han var
enormt⇗ fysisk svækket efter anden omgang (.) han er næsten lige
altså sådan komme på benene igen efter første operation (.) og det
her indgreb var endnu større fik skåret hele maven op nærmest øhm
(.) og jeg kan huske det var i sommerferien ja det var jo som sådan
fint nok at man så havde tid og han vi var op i vores sommerhus og
(.) vi kunne tage det stille og roligt (.) øhm: (.) men jeg kan
huske der da vi fik svar at (.) at de ikke var sikre på noget
længere .h (.) det er igen håbet h. hvor længe bevarer man håbet
det var rigtig svært for mig⇗ (.) øh det var hele tiden op og ned
(.) øhm (.) og man var bare ked af det øh ja (.) og og følte at man
sku- altså jeg prøvede og (.) holde fast i ham ∞eller sådan∞ h.
(.) men hvordan gør man også det (.) øhm men jeg brugte rigtig
meget tid med mine forældre (.) det sidste halve år og var altså
var hos dem hver weekend og nogen gange altså nogen gange to gange
om ugen⇗ (.) øh fordi vi ikke vi vidste ikke hvor længe vi havde
ham øhm og så: (.) skulle han igang med kemoforløb og det var
ligesom næste løsning (.) og det: det noget man hører tit at (.)
først de første måske halvandet måned så ser man nogle fremskridt
og (.) det bliver bedre og så går det ned ad bakke og så bliver
kroppen svækket og så altså i min fars tilfælde så var han nødt
til at sige stop (.) fordi det svært altså hvad er kræft og hvad
er kemo begge ting svækker helt vildt (.) øhm men altså han
((?ord?)) det dårligt og det var der⇗ kan jeg huske hvor han
blev altså sådan helt rigtig syg og se på det var faktisk
igennem det her kemoforløb hvor han blev mere grå og han .h altså
min far han har altid set sådan næsten ti år yngre ud end han var
og pludselig så han næsten fem år ældre⇗ ud det var enormt hårdt
at han sådan jeg følte han blev gråhåret fra den ene dag til den
anden selvom det selvfølgelig var noget der kom (.) med tiden men
det gik virkelig⇗ stærkt at han så rigtig⇗ meget ældre ud (.)
øhm .h og han stoppede på kemoforløbet cirka (.) tre måneder før
han døde .h (.) og der vidste vi jo godt at det var på lånt tid
vi havde ham øhm (.) og det har virkelig hårdt at indse⇗ eller
sådan .h (.) h. tro på eller skal man lade være eller skal man
stadig håbe eller .h jeg tror det afgørende for mig var faktisk at
min far selv havde været meget positiv (.) og var meget sådan det
her det skal nok gå og prøv og hør og når jeg bliver rask sådan
(.) han talte meget i fremtiden og (.) det hjalp mig til og tænke
der er sgu håb her (.) og han tror på det så tror jeg også på det
(.) og så kan jeg huske (.) ja cirka to måneder før han døde det
var omkring jul (.) jeg kunne godt se han begyndte selv⇗ at miste
håbet (.) og selv og miste troen på .h at der var en næste sommer
f.eks. (.) og det var vildt hårdt altså (.) at se at (.) at han
mistede (.) det her håb så det smittede rigtig meget af øhm (.) og
havde det sådan helt fra fra om sommeren havde det været lidt et
mål for ham kunne man mærke at han fik både jul og sin fødselsdag
med som lå i starten af januar så det var han ligesom opsat på (.)
ej det var den værste jul nogensinde altså (.) det var ikke fedt
på nogen måde (.) det var altid min far der lavede mad: og (.)
det kunne han bare ikke han kunne dårligt nok stå oprejst i 10
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minutter af gangen (.) øhm så det var sådan noget med at ligge
ned hele aften (.) øhm og han kunne ikke danse med om juletræet
øh: og han havde ikke rigtig nogen appetit (.) han var ellers
vildt glad for mad øh så der var rigtig mange ting der ændrede sig
meget øhm og det var jo ikke (.) det var bare ikke jul som det
plejede og være øhm (.) men altså han kom igennem den og (.) altså
(.) vi tog det jo med og (.) det er så svært at gå med man er
taknemmelig for han han er der men .h (.) ja så samtidig er det
bare så hårdt at se til og stå ved siden af og man kan ikke gøre
så meget fra eller til andet end at hjælpe med mad og hjælpe med
altså (.) øhm (.) men ja det fyldte rigtig meget øhm (.) og så
var der hans fødselsdag 4. januar (.) ikke så kort tid efter .h
hvor han også (.) sådan var (.) rigtig dårlig øh: (.) og man
kunne se han har altid været sådan en robust⇗ (.) mand øh: det
han ikke længere han var heller ikke ligefrem en grøntsag men (.)
altså han var blevet meget tyndere øhm (.) og (.) jeg kan huske han
det han ønskede sig allermest det var at vi gæster (.) eller mig
og min mor og gæsterne (.) hjalp til i haven med sådan en helt
masse .h der var et træ der var væltet i løbet af vinteren og det
skulle skæres ud og det skulle rykkes og sådan nogle ting og det
var noget han ikke kunne (.) så det var et enormt stort ønske for
ham at vi (.) hjalp til med det (.) og han sad jo indenfor imens
og vinkede ud til os ikke altså sådan det der med det var som om
man langsomt mistede ham allerede der⇗ øhm (.) selvom han sad
der altså han var ikke helt med og det var bare ikke det samme
(.) .h øhm h. og så blev han indlagt dagen efter sin fødselsdag
heh (.) så det var meget sådan (.) ja det var det han skulle have
med og det fik han og så blev han indlagt og så: kom han ikke
hjem igen og så kom han ikke hjem igen i de ja han har været 25 dage (.) inden
han døde (.) og det var (.) jamen det er så surrealistisk og (.)
stadig når jeg tænker tilbage på det kan jeg have den her sådan
fornemmelse af hvor var det bare (.) virkelig urealistisk og stå i
den situation (.) og noget man ikke forestiller sig man skal stå i
i en ung alder (.) øhm og altså det var rigtig rigtig hårdt der her
sidste forløb (.) fordi det gik (.) altså vi havde haft det her
halvandet år hvor det var gået sådan nogenlunde (.) stille og
roligt og selvom man ikke (.) øh sådan måske rent psykisk fulgte
kunne følge med så havde man alligevel noget tid øhm (.) men tiden
bliver også en mærkelig størrelse i sådan et forløb (.) men
pludselig gik det bare virkelig stærkt øh (.) ja (.) og jeg kan
huske en uge før han døde (.) så blev han flyttet til
Frederikssund sygehus (.) øhm (.) og så var der en af
sygeplejerskerne der sagde (.) at øh (.) han havde en til to uger
(.) tilbage og leve i (.) og vi var virkelig eller sådan når man
bliver sur⇗ altså mig og min søster vi blev lidt sure på hende
der heh sygeplejersken altså heh hvad fanden bilder hun sig ind og
sige sådan men hun jo forhelvede ret⇗ altså (.) øh .h (.) så
heller hun sagde det set tilbage ikke (.) end at hun ikke sagde
noget eller hun sagde det mm det kan være en måned for det havde
han ikke så det gjorde også at vi var nødt til at tage stilling
til (.) hvad har vi så at arbejde med nu (.) okay vi har en
tidsperiode der hedder måske en uge hvordan får vi så det bedste
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ud af det (.) jeg havde heldigvis lige afsluttet en eksamen (.)
så jeg havde sådan (.) ja jeg havde lige de der to ugers ferie
sidst i januar (.) øhm (.) og så var det noget med vi ville ikke
have han skulle være alene på stuen (.) så vi prøvede sådan at
lave lidt en vagtplan eller sådan over at der hele tiden var
nogen hos ham (.) øh min mor havde nogle få arbejdsopgaver hun
var nødt til at tage (.) men gik jo ned altså (.) ned på tid øh
og var minimalt på arbejde (.) øh og det samme gjalt min storebror
og (.) min søster havde også lidt fri fordi hun også studerer øhm:
(.) og så endte det med at min mor og jeg vi flyttede ind på
sygehuset vi fik det var rigtig fint vi fik en seng hver på sådan
en det var egentlig en firemandsstue men så bare lå selv og så
fik vi lov til at sove der .h (.) øh de sidste fem dage (.) vi
havde med ham og det var sådan noget hvor han altså fra dag til
dag (.) så kunne han spise så kunne han ikke spise (.) så spiste
han ikke noget altså der var sådan meget klare (.) øh (.) skift
som gik rigtig hurtigt så kunne han gå (.) så kunne han gå med
rollator så kunne han ikke gå øhm: (.) så det vil sige altså han
kunne ikke gå ud og hente noget selv han lå i sengen til sidstder (.) h. ja to dage eller så noget og det føltes som (.) en (.)
uendelighed⇗ altså dagene var (.) de længste⇗ jeg nogenside har
oplevet det er så mærkeligt nu og sidde og sige (.) var det to
dage han ikke kunne gå for det føltes⇗ som (.) altså næsten måneder
ikke (.) og gå der og man er fanget i sådan en hospitalsboble øhm
(.) og så altså det var få gange jeg sådan lige kørte hjem efter
nogen ting f.eks. .h (.) øhm og det er også en mærkelig⇗ følelse at
komme ud i en verden som (.) bare kørte som den altid har gjort
(.) mens man følte at (.) jeg følte min⇗ verden var gået i stå (.)
lige der hvor jeg stod (.) øhm det var rigtig underligt (.) men øh
men ja han ville ikke på hospice fordi han havde han følte en
sikkerhed i at kunne kalde på nogen nårsomhelst og øhm at de
kunne give ham noget blod hvis det var det (.) at det havde de
gjort da han kom derover ikke h. (.) øhm og han ville heller ikke
hjem (.) det var han heller ikke tryg ved (.) så han blev på
sygehuset og døde der
*SP02: var du der da det skete
*SP01: ja det var jeg det var sådan lidt (.) lidt mærkeligt eller ja (.)
det kan nok ikke være andet end mærkeligt men øh: (.) jeg kan huske
dagen som (.) hvor han langsomt blev mere og mere bleg og sådan
forsvandt mere mentalt og man kunne ikke helt få kontakt til ham og
(.) han flakkede med øjene når han (.) prøvede at fokusere og (.)
mest af alt lå han bare altså med lukkede øjene i sin seng (.) øhm::
(.) og så begyndte han at blive sådan lidt mere kold (.) i løbet af
dagen og det er et af de her tegn på at så er han ved og (.)
forsvinde langtsomt ikke (.) og så sagde hende sygeplejersken her (.)
.h at (.) han (.) have (.) et par døgn igen (.) øhm og det var det
vi forholdte os til så det vil sige min storebror og min storesøster
de tog hjem til sig selv (.) øhm (.) i tanken om at de så ham næste
morgen (.) fordi (.) hun havde sagt et par døgn eller et til to døgn
(.) øhm (.) og min mor og jeg vi blev (.) og vi sov der igen øhm (.)
så (.) altså vi havde ikke nogen kontakt med ham og (.) selvfølgelig
havde min mor og jeg hinanden men det var også bare (.) man var ved
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at gå til⇗ indeni det der i den der stue og årrh opholdsstue man
kunne gå ud og hente noget vand eller tage noget frugt og det var
det (.) altså (.) man gik sådan lidt i ring og (.) ja
kunne du fornemme at det altså at det var ved og ske eller det du
siger med at gå i ring
ja og jeg kan faktisk huske at (.) jeg tror faktisk at min far havde
en tid hos (.) en psykolog der var tilknyttet øh (.) sygehuset den
dag men han kunne ikke han kunne dårligt nok snakke altså (.) så den
fik jeg og det var super fint øhm: (.) og jeg kan bare hu- jeg kan
ikke huske så meget andet end at jeg sagde at nu ventede jeg bare
(.) altså det var forfærdeligt (.) men det gjorde jeg også fordi
hvis (.) jeg vidste godt det var nu og (.) det var forfærdeligt at
se ham sådan så min jeg ventede bare altså på at det skulle ske h.
øhm: (.) og så ringede min mor til min fætter (.) øhm det længere
historie det vil jeg ikke komme ind på men de har også mistet deres
far for langt tid siden .h (.) så han havde ligesom støttet sig
lidt op ad min far (.) og så ringede min mor og sagde (.) det
sådan det er altså ved at være tid så han kom kørende helt fra
jylland (.) og nåede det øhm (.) jeg kan huske jeg sad og snakkede
med ham ude i den der (.) opholdsstue (.) øhm og pludselig kommer
min mor ud (.) imellemtiden er min gudmor og min mors gode veninde
(.) øh en og samme person kommet (.) også for ligesom at bryde det
her altså sådan (.) den her verden man går i (.) få et pust udefra
på en eller anden måde .h (.) h. så hun var også kommet så de var
inde på stuen og jeg sad med min fætter og så kommer min gudmor
ud og siger (.) at vi skal komme ind .h og det nu og så har han
så sådan nogle min far ja (.) han ligger og har sådan nogle
overfladiske vejrtrækninger .h og igen sådan lidt h. helt tomt
blik som sådan og han er der ikke (.) og igen det er virkelig
virkelig syret og have oplevet (.) øh og jeg egentlig glad for
jeg var der (.) til sådan at se hvad skete (.) selvom det ikke
var rart på nogen måde (.) øhm (.) men så ja så på en eller anden
måde få fred med og .h at tage afsked med det og få det hele med
til det sidste når man alligvel har været der så længe og igennem
det og fulgt det øhm (.) og så stod de her overfladiske
vejrtrækninger på i:: (.) heh igen føltes det som (.) som timer
men det varede vel 20 minutter jeg kan huske jeg sad og kiggede
på uret og kiggede på min far og (.) tænkte hvornår stopper det
her (.) øhm og så døde han ti minutter i ti om aftenen (.) øhm
(.) og det var sådan en (.) det så svært at beskrive hvad for en
følelse man sidder tilbage med fordi man er (.) .h opbrugt og
jeg havde ikke mere energi jeg var så⇗ træt⇗ og udmattet af at
have været så ked af det hele⇗ tiden .h (.) og det var jeg jo
stadig da jeg sad der (.) og så samtidig var jeg lettet fordi
at jeg ønskede ikke at han skulle have det så dårligt⇗ længere
(.) så der var også sådan en puh (.) altså på en eller anden
måde kunne jeg trække vejret igen (.) øhm (.) ja så det var
sådan det endte det hele .h han døde ja
hvad med tiden efter så hvad hvordan havde du det der
hmm jeg havde det rigtig svært det øh:: (.) nu er jeg sådan meget
stort når jeg tænker tilbage på det .h jeg husker den som sådan bare
sådan grå og mørk jeg havde mest lyst til og sove fordi jeg (.)
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altså (.) det var ligesom den eneste måde jeg kunne komme tæt på og
glemme eller sådan få pause fra den virkelighed jeg ikke kunne holde
ud og stå i øhm (.) og ja studiet startede tre dage efter min fars
død og det var jo ikke (.) det var så svært at forholde sig til jeg
kan huske (.) de på sygehuset var sådan lidt nå men du ved godt du
bare kan bare altså du kan søge orlov og du kan jo øh: (.) få
lægeerklæring også det jo ikke noget problem der (.) men det havde
jeg ikke lyst til øh (.) fordi det også var noget for mig at komme
tilbage til (.) en eller anden form for hverdag .h (.) så jeg blev
på studiet men (.) altså jeg kunne ikke koncentrere mig om at læse
og (.) jeg kunne ikke koncentrere mig om altså nogen gange i
undervisningen så sad jeg en time og så gik jeg hjem (.) fordi jeg
kunne ikke (.) jeg hørte ikke hvad de sagde jeg forstod ikke det
her med sådan (.) jeg kan huske det tog mig rigtig lang tid (.)
altså når man er vant til og studere så kører man lidt på sådan en
autopilot det vil sige at når der er en foreslæsning (.) så sidder
man og skriver ned (.) og sådan kører det og den der mekanisme
eller hvad man skal kalde det (.) jeg kunne det ikke altså når jeg
prøvede og skrive noget så hørte jeg intet andet (.) og når jeg
prøvede altså (.) jeg kunne slet ikke få det til at hænge sammen (.)
heldigvis havde jeg en rigtig sød veninde på studiet som så hun
sendte sine noter hver gang (.) øh: og det var ikke noget problem så
jeg ligesom havde det (.) øhm (.) og så altså (.) stille og roligt
kom jeg jo til mere undervisning men det altså (.) det minimalt det
jeg kan huske øh fra de der fire måneders (.) øh (.) semesteret (.)
jeg var der
hvad lavede du så når du ikke var i skole
øhmm: h. (.) jamen mest var jeg ikke (.) enten var jeg der hjemme
eller også var jeg hjemme hos min mor øhm (.) jeg kan huske jeg
følte vel også et ansvar over for min mor i forhold til at hun stod
alene og (.) .h var alene i det her hus og samtidig kunne jeg ikke
finde ro ved bare at være mig øhm (.) så der var noget i at være
tæt på hende øh (.) hun var ligesom den jeg havde tilbare øh (.) så
på den måde så (.) knugede jeg mig også rigtig meget til hende øh::
(.) ja man holder fast i det man har øh (.) efter at have været ude
for sådan en (.) voldsom (.) ting (.) som at miste øh:: (.) så jeg
var rigtig meget hos hende og (..) ja jeg kan husk- altså det er
virkelig svært at huske hvad man brugte tid på det er sådan lidt
sort øh
er det hvad med de følelser du havde er det sort også du ville
beskrive det med
hmmm:: jeg ville beskrive dem meget voldsomme (.) de var svære sådan
at håndtere det det var svært at komme udad det jo forskelligt
hvordan folk reagerer jeg var men jeg var rig- altså jeg var
ked af det hele tiden øh (.) og udmattet hele tiden (.) og det jeg
bedst kan huske er at jeg bare sa- altså sad og tænkte tilbage på
hele sygdomsforløbet (.) øhm (.) og så brugte jeg tid på sådan at
kigge på billeder af min far (.) det altså (.) gjorde det ikke
nemmere eller sådan blev jeg ikke gladere af (.) men det var der
noget i at sådan h. (.) ja man fandt lidt af ham der øh (.) og så
kan jeg huske hvordan jeg sådan langsomt prøvede at komme (.) væk
fra det her med (.) kun at se sygdom og (.) død (.) altså når jeg
tænkte på ham (.) jeg langsomt skulle tilbage (.) til det her med
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og tænke (.) alle de gode ting (.) det var jo sådan noget jeg fandt
i billeder ikke at gode minder var der (.) øh fordi det fly- det
var det der sad tættest det var indprintet i hjernen det var jo
sygdomsforløbet så jeg skulle sådan finde tilbage til de gode ting
(.) kan jeg huske øhm (.) og det var min mor også god til at hjælpe
med (.) og vi snakkede vi heldigvis gode til vi i min familie har
været gode til og snakke om det (.) at det ikke var noget der blev
pakket væk (.) det har jeg desværre også hørt om mange altså hvor
at så (.) taler man ikke rigtig om det (.) det gjorde vi heldigvis
eller gør vi stadig i min familie
*SP02: hvordan gør I det så f.eks.
*SP01: h. jeg tror i starten var det meget bevidst at vi sådan nå men (.)
snakkede om at vi savnede ham savnede ham som person og de gode ting
ved ham og de gode ting han kunne: og (.) han var sådan lidt (.) en alt
mulig mand han er udddannet tømrer og senere teknisk designer og (.)
og så han havde både håndværksmæssigt og teknisk og kunne lave mad
så han kunne sådan lidt det hele (.) så der var mange gode ting og
også mange ting der også manglede (.) og det var også en anden ting
jeg husker var det var svært for mig at finde en rolle i at (.) min
mor er rigtig ∞dårlig∞ sådan computermæssigt teknisk så jeg følte
lidt det blev mit ansvar (.) og sådan tage meget på mig (.) øh hun
har også altid været dårlig til at lave mad (.) så det var også
sådan en ting jeg vidste altså (.) hvis jeg ikke var der og lavede
mad til hende det var ikke fordi hun ikke fik noget at spise det
gjorde hun men altså så fik hun et æg på panden og et stykke salat
eller sådan (.) det har hun bare aldrig gidet sådan helt sætte sig
ind i det det har ikke lige været så nødvendigt for hende øh (.) så
der var også mange (.) af min fars tidligere sådan (.) opgaver eller
i hans rolle (.) h. som jeg tog på mig (.) øhm det var jo også hårdt
heh altså (.) der ligger så mange ting i det (.) som ja (.) det så
svært udefrakommende at sætte sig ind i øh: (.) det er så komplekst
og der er så mange små detaljer (.) og (.) .h det kan være de
mindste ting der rører en ikke
*SP02: ja hvad kunne det være f.eks.
*SP01: øhmm: jamen så noget med lige og glemme et eller andet jeg skulle
eller så kan jeg blive slået helt ud af den (.) og det kunne bare
være så simpelt som og have glemt at købe mælk når jeg handlede jeg
havde husket det andet men jeg havde glemt min mælk og så komme hjem
(.) og så kunne jeg ikke altså (.) ikke overskue og gå derned igen
(.) hvis jeg smadrede et glas tabte et glas på gulvet altså det her
med at tankerne var⇗ altså var jeg var bare ikke helt til stede (.)
mine tanker fløj rundt så (.) hurtigt (.) altså jeg følte mig sådan
lidt klodset (.) hvilket jeg ellers ikke synes jeg er (.) øhm (.)
det blev jeg lidt i den periode (.) øhm og (.) altså sådan nogle
ting (.) slog mig også helt ud altså
*SP02: ved du hvorfor at det slog dig ud
*SP01: jeg tror at (.) jeg følte det som om at mit hoved var (.) altså
fyldt⇗ med tanker og mylder og følelser (.) som jeg sådan på en
eller anden måde skulle sortere i eller jeg skulle famle rundt i⇗
når der så var en ekstra sådan faktor som lige spillede ind og kom
pludseligt f.eks. så kunne jeg placere den i mit hoved eller sådan
jeg tror (.) jeg var så fyldt op jeg kunne ikke (.) jeg kunne ikke
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magte de der småting øhm:: (.) og så noget som at gøre rent altså
jeg kunne slet ikke forholde mig til det ikke det var ikke fordi
jeg ikke fik det gjort (.) men jeg skulle virkelig⇗ sådan (.) altså
skrive ned i min kalender klokken 10 så gør jeg rent fordi heh okay
så det det der (.) øhm og altså hele det her med sådan at komme
tilbage til sine venner og (.) ja omgangskreds (.) det var også
svært (.) og jeg så selvfølgelig (.) altså jeg så mine tætteste
veninder ikke og kunne snakke med dem øhm (.) men så noget som nu
har jeg boet på kollegie øhm (.) og altså der er masser af sociale
arrangementer (.) og (.) mit overskud var der bare ikke rigtig (.)
og jeg synes også det var svært det her med (.) alle andre var
glade⇗ ikke (.) og man sidder bare og er lidt i sin egen verden og
(.) jeg kan huske jeg (.) jeg magtede næsten ikke og deltage i
sådan helt almindelig snakke eller sådan samtaler (.) så i lang tid
sad jeg mest altså alle vidste det så de var også (.) altså de
havde respekt for (.) hvordan jeg havde det (.) øh: (.) men jeg jeg
kunne bare sidde og være stille jeg lyttede og det var også hjalp
mig til og komme tilbage ikke til den virkelig verden eller hvad
man skal kalde det (.) øhm (.) men ja jeg kunne sidde en halv time
f.esk. i fælleskøkkenet og lytte og så gik jeg ind til mig selv igen
ville du have haft at der var nogen der sagde noget eller snakkede
du med nogen
ja altså der var nogen⇗ som var meget gode til og sige hvordan har du
det egentlig og (.) øh:: jeg tror det var h. det er en svær
balancegang fordi et eller andet sted ønsker man jo at folk spørger
ind⇗ og på den anden side så (.) var det også lidt rart at (.)
fornemme noget sådan normalt (.) altså en hel normal samtale uden
at jeg selv var i fokus øhm: (.) så det var sådan det svingede
lidt hvad jeg sådan havde mest behov for (.) og så kunne jeg jo
hente forskellige ting altså i fælleskøkkenet kunne jeg hente det
her lidt sociale og .h hverdagssamtaler (.) øhm og så kunne jeg
bruge især brugte jeg min søster og min mor til og snakke når jeg
var rigtig ked af det at så var det dem jeg gik til øhm (.) så jeg
tror jeg delte det lidt op i afhængigt af hvad jeg havde behov for
(.)
hvordan var det anderledes at snakke med din mor og søster frem for
en rigtig god ven f.eks.
det var anderledes fordi de kendte min far (.) vi havde sådan helt
samme (.) grundlag for samtalen kan man sige (.) at vi kendte den
samme person vi havde (.) ikke nødvendigvis mistet præcist det
samme fordi vores relationer til min far var lidt forskellige (.)
øhm (.) men det var den samme person vi havde mistet øhm (.) det
betød rigtig meget og jeg synes det (.) krævede lidt mere af mig og
snakke med veninder fordi (.) åh jeg skulle jeg følte jeg skulle
forklare mig lidt mere (.) sådan jamen jeg har det sådan fordi
sadan og sådan fordi min far var sådan og sådan og fordi (.) altså
og det behøvede jeg ikke med min mor og med min søster
så der kunne du sige ej (.) den måde han holdte på:: kulgepennen på
eller et eller andet
ja lige præcist ja og der var ja sige ja hvordan det var når han
grinte eller så havde de ligesom hørt det ikke eller de havde det
også tæt på øhm ja (.) så det var helt klart den store forskel

98	
  

*SP02: hmm hvad med så med du sagde du havde nogen gode veninder som du
snakkede med også og så til forskel fra dem fra kollegiet
*SP01: det var også at (.) mmm jeg tror (.) jeg følte et større frirum til
at kunne være ked af det med de tætteste veninder øh: (..) og så
følte jeg jeg kunne også have et frirum med at pakke følelserne en
lille smule væk når jeg så var (.) på kollegiet øh (.) det tror jeg
altså var forskellen der ikke (.) at det var lidt nemmere bare at
bryde sammen når man var med en de når jeg var med en af mine gode
veninder nogle af mine veninder havde jo også mødt min far ikke så
det vidste jo også lidt kunne jo godt tale med på og kunne godt
komme med nogen (.) .h altså bemærkninger eller sådan kommentarer
på hvad de⇗ kunne huske øhm (.) det var også meget fint en gang
imellem og få deres sådan (.) men jeg kan egentlig huske (.) og så
kan der komme en eller anden episode hvor det har jeg overhovedet
ikke selv tænkt over måske (.) men det har de selvfølgelig fordi de
er kommet som veninder hos mine forældre ikke eller hos mig ja
*SP02: det der er vigtigt det der var vigtigst for dig at I kunne snakke om
din far eller også om hvordan du havde det eller var det en blanding
*SP01: hmmm det et godt spørgsmål (..) hmm jeg tror det var en blanding øhm
(..) fordi (.) det var vigtigt for mig at snakke om hvordan jeg
havde det men sådan som jeg havde det det der fyldte aller
mest det var savnet altså det var som om det fyldte hele⇗ min krop
(.) øhm og det var jo relateret til min far så på den måde bandt det
tingene sammen (.) så jeg vil sige det var begge dele
*SP02: ja så savnet det var også din far
*SP01: ja
*SP02: og det han var og stod for
*SP01: ja og det kan jeg også huske det var det værste altså og blive (.)
at man bliver sat i normalt så tænker jeg man man har et valg
i livet og man har et valg til at håndtere tingene men du har ikke
valg når en af dine forældre (.) dør⇗ (.) du har bare ikke et valg
ved at få ham eller hende igen øhm (.) du har et valg
efterfølgende hvordan du vil håndtere det lige den situation den
bliver du sat i og du kan bare ikke komme ud af den (.) øhm hvad
var det jeg ville sige (.) øhm:: (.) hvad var det du spurgte om
*SP02: jeg sagde det med at savnet og din far det blev lidt sådan en den
samme ting eller en enhed
*SP01: ja det gjorde det øhm (.) og som sagt det fyldte bare (.) det
fyldte bare helt enormt (.) og nogen gange så var det svært at sætte
ord på hvad det lige var det her savn for det føles bare som et hul
i maven (.) øhm nå ja og og blive sat i den her situation som du
ikke kan komme ud af (.) det frygtelige var at jeg ikke havde et
valg om at jeg ville se min far igen for det kunne jeg bare ikke
det var den eneste mulighed eller den altså det eneste der var helt
umuligt det var jeg bare jeg ikke se ham igen og det var bare
det jeg havde lyst til altså jeg kunne godt tage hen på hans
gravsted men det gav mig jo altså det fik mig jo ikke det fik jo
ikke ham tilbage øhm det har jeg sådan senere kunne (.) altså
hjælpe synes jeg at (.) at der har været en gravsten og jeg har
sådan (.) det har givet et rum for at jeg kan sende tanker til
ham øh ja men lige i den situation det umulige var bare at det jeg
helst ville og se ham igen ja
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*SP02: var det det der fyldte allermest
*SP01: ja det vil jeg sige det var det øhm altså (.) især lige efter ikke
altså sådan det blevet lidt nemmere heldigvis med tiden ikke men den
første uge⇗ (.) altså det var virkelig⇗ sådan jeg vidste slet ikke
hvor jeg skulle parkere den her følelse af (.) hvornår skal jeg se
ham igen (.) altså (.) fordi han er ikke længere på sygehuset hvor
jeg havde været vant til og tage hen (.) de sidste to uger altså og
han er ikke på kirk- eller han er begravet han er jo ikke rigtig
på grav- altså på graven vel så det her med hvor parkerer jeg den
her følelse af at jeg bare vil hen til ham det var rigtig svært øhm
(.) og altså hvordan får jeg ham igen⇗ eller sådan (.) og det var
måske igen de her billeder som gav mig noget (.) altså af ham eller
sådan (.) jeg tror også der er nogen flere der kan genkende det her
med at man ikke glemme eller sådan hvordan holder man fast i noget
man ikke har længere øh: (.) ja der var det vigtigt for mig og
kigge på nogen billeder og hænge nogle billeder op der hjemme af
ham så man følte man mærkede (.) hans nærvær en lille smule på en
eller anden måde ja
*SP02: du sagde det med og man har et valg med hvordan man håndterer det
kan du prøve og uddybe det lidt
*SP01: ja altså (.) igen min erfaring er at det er individuelt hvor lang
tid der går før man ja rart til sådan at bearbejde sorgen og turde
gå ind sorgen øh:: fordi det er så smertefuldt øh: (.) jeg vil sige
jeg var meget hurtigt til sådan og opsøge jeg gik til kræftens
bekæmpelse hvor de havde (.) gratis psykologhjælp fordi (.) .h
selvføgelig kunne jeg snakke med min søster og min mor men det var
også rart med en sådan der var helt udefra engang⇗ imellem også når
jeg synes det var svært for- med altså sådan i forhold til min
søster og min mor f.eks. og deres sorg (.) nå men så var det rart
at have en som var helt udefra øhm så jeg var meget hurtigt
opsøgende i forhold til hvordan hvordan kan jeg få bearbejdet det
her hvordan kan jeg få altså snakket med nogen om det og blive
hjulpet videre (.) øhm og (.) min storebror (.) han er en del ældre
end mig han er oppe i 40'erne (.) men han det kan jo komme af mange
ting men han lagde lidt mere afstand til og altså gå ind⇗ i⇗ det
(..) og han kan altså så sent som jeg så ham for en uge siden han
kan stadig sige der er et eller andet der ikke er gået op for ham
(.) og jeg tror bare at der er en enorm stor forskel i ikke at jeg
vil sige at der er noget der er bedre end andet men men man har
valget om (.) hvordan kommer jeg tilbage til en hverdag vil jeg gå
ind i det her tror jeg på at de hjælper mig senere (.) der er jo
også nogen i nogle tilfælde der oplever at det rammer (.) altså (.)
en i ryggen efter et år hvis man virkelig sådan har (.) pakket det
væk øhm (.) det altså (.) der er mange ting i spil jeg følte ikke
jeg kunne pakke det væk (.) øhm jeg følte jeg stod i det hver dag
til halsen men men jeg valgte⇗ og søge hjælp og jeg vil mene at det
har gjort en forskel i at det er gået op mig at han ikke kommer
tilbage og det gjorde det ret hurtigt øhm (.) og det var jo også
derfor det var så hårdt fordi (.) han kommer ikke tilbage jeg ser
ham aldrig igen han kommer ikke lige kørende i bilen vel han gående
ud ad vejen han står ikke lige pludselig i køkkenet (.) nej (.) og
min storebror han kan sige mm (.) han kan tage sig selv i at have
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lyst til og ringe til ham (.) hvor jeg tænker for helvede jeg har
slettet hans telefonnummer har du stadig det ikke han tager den jo
ikke han er her jo ikke så det tror jeg er et valg og sige tør jeg
indse tør jeg afveje tør jeg gå ind i sorgen (.) som gør så ondt
og hvad tror du det gør at man tør det
jeg tror det hjælper mig senere at jeg har bearbejdet mange ting
jeg har gået i gruppeforløb hos Børn Unge og Sorg hvor der ligesom
er et tema for hver gang man snakker om fremtiden man snakker om .h
JA sygdomsforløb (.) jeg føler jeg er gået nogle ting igennem igen
og igen øh og jeg tror når jeg har snakket om min fremtid så mange
gange jeg vil ikke sige at det sikkert ikke bliver hårdt i
fremtiden hvis jeg en dag bliver gift f.eks. og ikke har min far
til og følge mig op ad gulvet jeg vil ikke sige altså jeg vil ikke
sige det ikke bliver hårdt men jeg tror på at det bliver lidt
nemmere fordi jeg har tænkt tanken jeg har tænkt den sådan igennem
jeg har snakket med min mor i gruppeforløb om det⇗ om scenariet (.)
om det at få børn engang uden at de kan få (.) den morfar jeg gerne
ville ønske de skulle have øh:: (.) så jeg tror det hjælp- at man
tør gå ind i det at man tør sådan snakke om det øhm:
vil du sige at din sorg er en anden end den der var lige efter
JA det vil jeg sige øhm: (.)
hvordan er den i dag f.eks.
den: er der stadig men jeg føler ikke den fylder hele kroppen jeg
føler den kan ligesom blusse op i maven hvis man skal forklare det
øhm (.) og hvor jeg bliver ked af det øh (.) men (.) jeg kan også
stille og roligt lukke det ned igen jeg havde først den periode
efter hans død jeg følte ikke rigtig jeg kunne lukke det ned øhm og
det kan jeg godt i dag og jeg kan godt fokusere i dag på alle mulige
andre ting jeg kan godt (.) koncentrere mig om at læse og skrive en
opgave og (.) det kan stadig være hårdt og jeg synes stadig især i
sådan lidt presset stressede situationer at det blusser lidt mere
op at det ligger lidt tættere på overfladen i de situationer
øhm (.) men (.) jeg kan godt lægge den til side og det kunne jeg
som sådan ikke dengang (.) at det var sket
hvordan øhm (.) du sagde det med at at det var svært også jeg kan
ikke huske om du sagde håndtere eller se din mors og din søsters
sorg kan du uddybe det lidt
hmm altså f.eks. min søster som på det tidspunkt havde to børn nu
har hun tre øhm de manglede jo deres morfar og (.) det her med at
hun hun har hun havde sin egen sorg men hun havde også lidt
børnenes altså sine børns fordi de også manglede ham øhm og for
hende blev det jo i nogle perioder lidt mere deres sorg der fyldte
for hende (.) det var hårdt for hende at se sine børn mangle deres
morfor og det ikke (.) jeg kan godt (.) nogenlunde sætte mig ind i
det men det var ikke det der fyldte for mig jo øhm det var jo klar
min far min fars rolle øh i og med jeg ikke har børn
hvad følte du i det
øhm og mangle ham
ja at for hende for din søster var sorgen måske mere også mere og
have mistet en morfar i forhold til og have mistet en far
h. jeg har fuldt ud respekt for altså jeg kunne godt forstå at der
var flere aspekter i det for hende men det var sværere at tale med
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på (.) på nogle af tingene og det var også derfor det var derfor
jeg gik til psykolog hos Kræftens Bbekæmpelse og det var sådan nogle
ting der kunne komme altså jeg kunne snakke lidt om det fordi arh
arh altså det var ikke lige min verden øh men derfor ville jeg jo
stadig gerne snakke med min søster om det det var jo forfærdeligt
især den yngste af hendes øh og som var rigtig tæt med vores far h.
han altså han gik jo også og savnede ham og han kunne sige til min
søster hvad har han været dengang (.) hmm (.) tre år og alligevel
kunne han gå og sige sådan en morgen f.eks. til min søster f.eks.
kunne han sige mor jeg savner morfar og jeg kan mærke det i maven
jeg savner ham orh stakkels barn ikke så jeg kan godt se der har
været nogle helt andre ting i spil i hendes hverdag som også som
også kommer fra børnene ja øhm (.) og i forhold til min mor øhm så
det anderledes og have (.) mistet en mand end at have far det er
også sådan to forskellige ting og det her med at jeg tog et ansvar
på mig (.) øh som min far havde haft det fyldte rigtig meget øhm
(.) og det var også det var rigtig svært for mig og sige fra når
min mor så spurgte om jeg ville hjælpe hende med noget fordi (.)
jeg havde det ikke altså det var ikke noget jeg ville gerne hjælpe
men det var også hårdt fordi at jeg sad i en rolle som jeg ikke
burde sidde i og igen de her bekræftelser de kommer hele tiden
løbende bekræftigelser i at han ikke kommer tilbage han er her ikke
mere så altså det var jo ikke sjovt⇗ og sidde der og hjælpe hende
med og ordne hende regning og hjælpe hende med at sende dem afsted
det var ikke noget jeg synes var fedt men skulle jeg så sige fra og
sådan (.) js h. (.) det var en svær balancegang også hvor meget
fortæller jeg hende og belaster det hen- altså ja h.
hmm du sagde det med at sorg det var komplekst og det svært at
forstå udefra osv. er det også fordi det er mange af sådan nogle
ting der fylder
hmm ja
hvad er der i det at det er komplekst
jeg vil sige at (.) en ting er at jeg går med min sorg jeg jeg
savner min far det måske som sådan til at forholde sig til for
andre kunne jeg forestille mig (.) øhmm tanken om at miste (.) men
(.) andre tænker nok forestiller jeg mig når de så siger (.) åh
hold kæft min far han er også irriterende han gør også sådan og
sådan okay: vær lige glad for han er her kunne jeg tænke i starten
(.) øhm det kunne også bare være sådan noget med at at de bare
sagde far (.) altså hvor jeg var sådan ·nå ja· det skal jeg aldrig
sige igen sådan altså direkte⇗ til min far øhm og så så der er helt
vildt mange aspekter i det fordi en ting er savnet men så er der
de her små ting som at nogen siger noget eller at man ser en på
gaden holde sin far i hånden eller (.) altså som som jeg tror
sidder (.) i en når man har mistet (.) som jeg ikke tror hvis jeg
går med en veninde at hun⇗ bider mærke i øhm (.) så det er det jeg
mener med at det er komplekst at (.) ja en ting er at der en stor
ting som fylder men så er der alle de her små ting (.) som sådan
hele tiden spiller ind øhm
er det så minder om din far og hvad der ikke er eller er det også
andre ting
primært det ja
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*SP02: hvad kunne der ellers være
*SP01: øhm:: (..) jamen så altså sådan noget som da mor fandt en ny
kæreste (.) som jeg kan huske en af mine venner sagde til mig fordi
jeg var ked⇗ af det⇗ og synes det hårdt at igen⇗ en bekræftelse i
(.) det bliver aldrig som det har været før øhm (.) at jeg kan
huske min ven var sådan lidt jamen du må da også lige være glad på
din mors vegne (.) og jeg var sådan øh ja ja det er jeg også jeg
kan godt ikke fordi jeg ikke kan se ud over mine⇗ følelser og jeg
kan sagtens se det positive men jeg står⇗ (.) bare med en følelse
der fylder helt vildt meget fordi min far kommer ikke tilbage og
min mor får aldrig min far tilbage altså jeg ser aldrig mine
forældre sammen (.) længere (.) og nu kommer der et nyt aspekt
ind som bekræfter det altså så (.) igen det her jamen jo jo jeg
kan godt se ud over det her men (.) der er bare noget der fylder
mere lige nu
*SP02: hvordan føler du at din omgangskreds ligesom du siger det der med
at din fra i det hele taget har italesat din sorg
*SP01: (..) h. (..) altså (.) de har ikke sådan (.) h. ja italesat den (.)
jeg synes det der har været rart det har været (.) når de sådan en
gang imellem har sagt (.) netop som du sagde før at de kan huske et
eller andet om min far hmm (.) men (.) jeg ved ikke om de sådan
ellers har italesat at altså min sorg så det var jo så kan de have
sagt senere puha jeg huske dengang (.) og hvor var du ked af det og
hvor smittede det af på mig f.eks. hm (.) det har været sådan (.)
et par få gange de har sagt det ja (.) øh:: eller hvis de havde jeg
havde nogle veninder som kom til begravelsen eller bisættelsen (.)
øhm: (.) nå de sådan kan tænke tilbage på det og hvor berørte de
også var øhm (.) det har været sådan (.) det har været de måder de
har talt om det på
*SP02: okay hvordan har det været for dig er det rart at de kan det [eller]
*SP01: [ja] det synes jeg helt sikkert
*SP02: hvorfor
*SP01: øhmm: fordi det i mig får en følelse af at det har betydet noget
for dem også (.) altså at at det har også været svært for dem og
skulle håndtere på (.) afstand eller hvad man skal sige øhm: (.) ja
(.) det tror jeg at det har betydet meget at når de er ens nære
veninder at de så også har været mærket af det i et omfang ikke
*SP02: jeg kom til at tænke på det du sagde med sorgen øhm jeg skal lige
tænke hvordan jeg formulerer det men du sagde noget med at død og
sygdomsforløbet at det ligesom på en eller anden måde hænger
sammen eller det gør det jo øh (.) altså startede din sorg allerede
i virkeligheden allerede idet at din far blev syg
*SP01: ja det er faktisk først noget jeg har tænkt over altså sådan for
nyligt (.) faktisk (.) at det gjorde den jo øhm: (.) jeg ville
forbinde sorg med at miste men på det sene så har jeg egentlig
tænkt der er jo også noget i (.) tanken om at miste (.) og sorg (.)
kan jo også være og have en syg forældre øhm fordi der var jeg også
(.) altså belastet i form af mine følelser jeg var træt og jeg var
ked af det det var jo noget der startede lang tid før han døde øhm:
(.) og (.) det altså man kan sige øh:: (.) måske har det været (.)
man kan ikke sige noget er godt vel men altså sådan (.) det har
ikke været et chock↗ for mig (.) at min far døde i forhold til jeg
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tænker på dem som mister til en ulykke at det må virkelig↗ komme som
et sådan chock og man må blive altså jeg kan forestille mig man må
blive .h endnu mere rystet af alt altså sådan (.) og i den
situation kan sorgen jo ikke have startet før øhm hvor jeg
forestiller mig det at jeg netop har bearbjedet altså noget af
sorgen faktisk lidt på forhånd øhm: (.) og jeg har jo set nogle
scenarier komme (.) sådan på forhånd ikke jeg gik faktisk også i et
gruppeforløb i Kræftens Bekæmpelse inden han døde det var ikke så
lang tid men øh (.) men for unge med syge⇗ forældre⇗ og det er jo
også noget sorg (.) ikke (.) altså og det var jo også (.) jeg kan
huske det var en åben gruppe så det vil sige når der så ikke kom
en tilbage så var det fordi de havde mistet deres forælder ikke (.)
altså så står man også med den puh altså (.) okay men jeg var der jo
fordi jeg vidste (.) et eller andet sted det er nok den vej det går
(.) så ja jeg vil sige at det startede før han døde faktisk
okay er det så en anden slags sorg eller er det den samme som
fortsætter
øhm for mig har det været en anden fordi at (.) igennem
sygdomsforløbet selvom jeg har ked af det så har jeg stadig kunne
jeg har kunne være ked af det med min far altså han har jo også
været ked af det (.) øhm og jeg har ligesom kunne dele det med ham
altså det her med (.) ej hvad hvad skal der ske og jeg kunne holde
hans hånd og jeg kunne kramme ham og græde og det kunne jeg ikke og
det var det jeg ville bagefter ikke altså det var ligesom det jeg
sagde før det var det jeg ville have tilbage som ikke var en
mulighed øh:: (.) så så det vil jeg sige er den store forskel på
sorgen at savnet opstår først sådan helt oprigtigt da han dør
hvis du skulle sætte et par få ord på sorgen hvad ville du så sige
jeg ved godt det er svært du må også godt sige mere hvis det er for
svært
jeg synes det er svært fordi jeg tænker at sorg jo kan netop opstå
ved skilsmisse det har jeg jo så ikke oplevet jeg har oplevet
dødsfald hvor jeg tænker der må også være nogen aspekter som ligner
rigtig meget det jeg har været igennem men øhm
hvis så du skal tage udgangspunkt i din egen sorg
høm jamen øhm: ja altså at være ulykkelig sådan helt dybt inde i
hjertet ulykkelig øhm og (.) ja for mig savnet ikke som fyldte
enormt meget høm og så var der de her ja øhm lidt mere fysiske
altså det med at være træt og tung i hovedet og have ondt i hovedet
men det var bivirkninger fra hvad der kom indenfra vil jeg mene
øhm: (.) og selvom jeg have lyst til at sove hele tiden kunne jeg
også have svært ved at sove øhm (.) men ja jeg vil nok det ord jeg
først tænker at sætte på det er nok det her med dybt dybt ulykkelig
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@Languages: dan
@Participants: SP02 Interviewer, SP01 Informant
@Options: CA
@ID: dan|change_corpus_later|SP02|||||Interviewer|||
@ID: dan|change_corpus_later|SP01|||||Informant|||
@Media:
5, audio
*:
*SP02: først så vil jeg høre hvor gammel du er
*SP01: øh em 27
*SP02: 27 ja og hvem er det du har mistet
*SP01: jeg har mistet min mor ja
*SP02: ja til: hvordan er det sket
*SP01: jamen hun døde af kræft (.) ja (.) sådan efter et længere for- det
svært at forklare om det var et længere eller ikke længere forløb
fordi at hun (.) fik konstateret kræft fem år inden hun døde øhm (.)
hvor (.) det var ikke så alvorligt og vi tænkte ikke så meget over
det er første her det halve år der opdagede vi nogle metastaser på
hendes hjerne (.) eller de opdagede det jeg ved ikke hvem der
opdagede det men øh: det havde i hvert fald spredt sig det på
virkede hende bare rigtig meget og så gik bare ned ad bakke
rigtig hurtigt
*SP02: øhm: jeg skriver jo om sorg som emne så jeg vil stille dig nogle
spørgsmål hvordan føler du sorg
*SP01: øhm: det (.) åh det er virkelig bredt men ja det skifter rigtig
rigtig meget alt efter h. (.) det det er virkelig relativt hvordan
hvordan jeg er vågnet og hvad jeg føler men altså sådan (.) oftest
eller hver dag sådan ekstremt savn virkelig meget afsavn altså sådan
(..) ja altså sådan til tider ensom (..) og så alligevel ikke men
altså sådan savner min mor og en helt særlig relation som man aldrig
nogenside kan få (.) jeg kan i hvert fald ikke så sådan mest af alt
savn øh: ja (.)
*SP02: du sagde det er lidt forskelligt fra når du vågner er det
forskelligt fra dag til dag sådan
*SP01: ja altså sådan savn og trist det er ikke fordi jeg er sådan kronisk
trist men det (.) rammer nogen dage altså (.) så f.eks. i går var
jeg virkelig⇗ sådan altså bare sådan uforklarlig (.) men det så
forklarligt alligvel fordi jeg har mistet min mor men hvor jeg bare
vågner og kan mærke der er et eller andet der ikke spiller altså
trist og (.) ja bare uden overskud (.) og sådan (.) ja men jeg kan
ikke selv sætte ord på hvordan (.) jeg egentlig har det jeg vil
gerne være alene jeg vil ikke og så på samme tid vil jeg gerne
blive passet så sådan (.) ja
*SP02: hvad laver du så sådan en dag som i går f.eks.
*SP01: jamen i går starter jeg med at melde mig syg på arbejdet og (.) så
(.) ja jeg var sammen med min kæreste og bare var sådan (.) lå i
sengen og bare var sådan ligger lidt i fred og så cyklede vi: en
lang tur (.) tog på kirkegård det er ikke min mor er ikke begravet i
Danmark h. men jeg havde bare en eller anden mega trang til: og være
på kirkegård så bare gå rundt der og der er sådan (.) fredeligt
lidt roligt og så sove altså jeg sov altså i går jeg lavede (.)
nærmest ikke noget og sov det meste af dagen så det er bare sådan
virkelig⇗ sådan afkræftet det sådan jeg tror det er sådan psykisk
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så bliver man sådan drænet øhm:
er det den følelse du vågner op med sådan at du bare helt (.)
afkræftet
bare trist og tom ja tom nok sådan (.) og længsel ja (.) hvis jeg
lige skal sætte ord på det sådan i går
ja kan det være anderledes andre dage
ja:: men altså sådan nogen gange (.) det var sådan en pærevælling
af alle følelser når jeg så sådan irritabel og (.) kort for hovedet
(.) glemsom (.) altså sådan (.) men jeg ved ikke om det er decideret
sorg eller bare sådan en følge af at være i sorg så jeg (.) ja det
er nok en form for sorg ja
måske
ja men altså sådan det der mest sådan (.) kommer til udtryk hos mig
de er ligesom længsel og tristhed altså sådan at være tom (.) ja
hvad fik du ud af at være på kirkegården i går
jamen det (.) jeg ved det ikke det sådan (..) ja⇗ (.) det er fandeme
svært at sætte ord på altså sådan bare (.) at der var ro og sådan
(.) måske en eller anden for- altså sådan det er meget koncenteret
om døden⇗ derude og tænke sådan (.) om hun hviler øhm (.) også øhm
jeg ja (.) jeg er nok meget sådan pragmatisk også bare sådan at få
det in your face eller blive konfronteret med at der ligger døde
mennesker over det hele sådan (.) hun er død (.)
hjælper det dig eller gør det noget for dig
altså det skal jeg sige det er meget (.) hun er jo død for fire
måneder siden så det er stadig sådan en eller anden tilpasning øhm:
men det tror jeg altså sådan (.) jeg var også ude og spørge om jeg
kan få en grav- eller om jeg kan købe en gravsten lave en gravplads
selvom hun ikke er nedgravet her fordi (.) det kunne betyde rigtig
meget for mig og det var jeg ikke det havde jeg ikke sådan (.) tænkt
(.) midt i processen da hun døde lige inden hun døde hvor hun sagde
hun gerne ville begraves et andet sted (.) øhm: (.) så ja jeg tror
bare det der om komme og sætte noget tid af sådan lidt
meditativt måske (.) være en eller anden tilstand (..) ja
eftertænksomhed (.) det nok det altså være eftertænksom og
koncentreret på døden og hende og (.) ja
ja hænger det sammen døden og hende
nej
hvordan er det forskellgt fra hinanden
jeg jeg kan ikke sætte ord på hvad død skulle være (.) andet at det
bare (.) det bare et (.) en afsluttet handling ikke heh fordi og
hvad var det du sagde og i forhold til min mor
ja
nej men hun er der sådan (.) for mig så er det stadig som det bare
(.) et eller ste- altså (.) hun er der bare et eller andet sted jeg
ved⇗ (.) jeg er godt klar over hun er død og så noget jeg komkommer jo ikke til og se hende men altså .h (.) men ikke oppe i mit
hoved alså sådan
nej kan du prøve at beskrive det lidt yderligere
jamen det (.) sådan jeg er stadig et der med jeg har bare lige lyst
til og ringe (.) og fortælle ting og har behov for sådan lige og
(.) de der små de der hverdagsting man lige har (.) få talt med
hende det det altså (.) den følelse har jeg stadig i kroppen og det
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det der den måske også rammer mest den der sorg hvor man sådan gud
(.) men jeg kan jo ikke lige (.) ringe og snakke (.) nej
du sagde det der med at sorg og følelser at du ikke vidste om det er
det samme eller om det ikke er (.) kan du prøve måske og uddybe det
lidt
øhm:: (.) en sorg er nærms- det sådan (.) det jo ikke bare en⇗
følelse (.) det er bare (.) et register af alle (.) sådan negative
følelser for mig ihvertfald det er bare alt hvad man forbinder
med og (.) ha det skidt (.) på skift og nogen gange samtidig så jeg
kan ikke sådan sige: altså sådan (.) altså sådan jo jeg er trist og
det forbundet til sorg (.) men jeg kan ikke sige jeg sørger (.)
helt det ikke fordi jeg sidder sådan aktivt og tænker på min mor
hver gang jeg er trist men (.) det det bunder nok i det eller det
har sådan rod i at hun er død men (.) så forstærker de også bare de
der hverdagsting (.) som også kan slå en lidt ud altså så man burde
være lidt hurtigere til og (.) sådan komme over (.) det kan jeg
sidde længere fast i fordi det sådan (.) bringer det (.) hendes⇗ død
op hvis man giver det mening sådan
ja det tror jeg kan du prøve at give et eksempel måske
jamen altså bare sådan: (.) ja f.eks. der var jeg kom jeg er ikke
en særlig irritabel person og det (.) men og sådan på det seneste
der kan jeg godt mærke sådan (.) jeg kan komme til og vrisse (.) og
så bliver jeg ked af det heh fordi jeg vil ikke vil ikke være sådan
en person jeg er ikke en der vrisser og så (.) kan gå i sådan et
mode hvor det bliver sådan en snebold hvor jeg begynder at tænke
sådan gud ej men mor var heller ikke sådan (.) og hun vrissede
aldrig og hvorfor gør jeg det nu og begynder at tænke på hende og
gud hvor jeg savner hende og jeg ville da gerne sige til hende at
.h (.) åh sådan skal man ikke opføre sig (.) det okay at vrisse en
gang imellem heh men det vil jeg helst undgå (..) så bare ja det
kan være sådan noget helt tiende der bare (.) .h begynder som
snebold eller bare sådan lille snebold der ender med sådan alle som
så tager hele mit følelsesregister op
hmm er det du sagde det med at sorg det er ikke var meget sådan de
negative følelser kan det også være (.) øhm: hvad skal man sige hvis
man skal sige det på den måde positive følelser i at det er minder
eller
jo (..) .h det jo ikke fordi altså jo alle de positive de gør bare
ondt⇗ sådan som tingene er lige nu altså sådan jeg ville så⇗ gerne se
billeder f.eks. det ved jeg ikke det talte vi måske også om der den
aften hvor du var der eller var det en anden gang anyways vi så
så det var det der emne med billeder og det (.) .h jeg har et stort
behov eg vil rigtig gerne have et øhm:: (.) album og jeg har bedt
alle min mors venner og vores familie om at sådan skrive alle deres
minder med hende ned det har jeg virkelig virkelig stort behov for
men jeg kan ikke .h (.) hverken se billeder lige nu eller (.) læse
de der minder de⇗ havde skrevet ned fordi det selvom det gør mig
glad og (.) og vide at hun har haft et dejligt liv så (.) gør det
rigtig rigtig rigtig ondt (.) fordi det minder mig om at hun er hun
her ikke og (.) ja (.) ja så
ja så det er mindet om det som ikke er mere er det det der
savn
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ja
ja
er det det der fylder mest eller er det også andre ting
savnet eller
ja eller det hun ikke er der mere eller jeg ved ikke om det er det
samme for dig
ja men det er nok det samme for mig altså sådan at man .h ikke kan
snakke med hende .h kan ikke kysse hende kramme hende eller noget
som helst eller omvendt (.) ja (.) det er det der er det hårdeste
synes jeg
hvilke øhm: hvis du skulle prøve og sætte ord på de på den eller
bare på sorg hvad for nogle ord ville du sætte på
hmm:: (.) men sådan længsel i hver fald for mig (.) rigtig meget
(..) længsel og altså sådan konkret sådan træthed altså ingen
overskud (..) men ja altså sådan ret følelsesmæssigt så længsel det
er det ene det der plopper mest op i mit hoved
taler du med nogen om sorg eller hvordan du har det
øhm:: ja (.) det synes jeg altså jeg er ret god til og (.) ja
generelt så synes jeg (.) at jeg er men det er selvfølgelig også
svært hele tiden og skulle (.) bringe det op (.) øhm: jeg synes det
er rigtig rigtig vigtigt og det hjælper mig til og komme videre (.)
øhm: (.) men ja jeg kan sagtens snakke om det og
er det så dig selv der skal bringe det op eller spørger folk dig
også
det er(.) for det meste så er det mig selv
hvad kan du finde på at sige så
sådan jeg tænker virkelig meget på min mor i dag (.) og er virkelig
trist (.) og der er ikke så meget og sige det det er jo også det der
kan være det mærkelige for folk altså sådan hvad skal jeg gøre .h og
.h jeg tror også udadtil så virker jeg jo også som jeg har det fint
nok og det har jeg også relativt men (.) jeg savner hende også
konstant og det (.) folk det jo ikke fordi folk fok- folk er måske
lidt berøringsangste omkring det (.) og det er jeg også virkelig
forstående for fordi man kan ikke gøre noget og man kan ikke sige
noget der kan gøre mig gladere øhm (.) så det bliver lidt hule
samtaler
ja hvordan kan sådan en samtale være
jamen altså typisk man får jo tit den der (.) har du det godt (.) og
f- det altså sådan det (.) det jeg jeg ved godt at det kun øhm: hvad
skal man sige det er gode intentioner og det bare en formulering for
og sige jeg tænker på dig men det virkelig virkelig svært at svare på
fordi det er så relativt og så bredt (.) og jeg ikke særlig
kortfattet så heh så jeg ved heh så åbner man altså virkelig op for
en pandoras boks hvis man spørger mig om det fordi jeg vil gerne
snakke om hvordan jeg har det øhm: (.) men selvfølgelig rigtig tit
så vælger jeg jo bare og (.) sådan standard svar
ja hvad kunne det være
sådan jeg har det okay i forhold til tingene men jeg er trist hele
tiden og så er folk sådan (.) det kan jeg godt forstå og det måske
bare det jeg har brug for at høre det måske også bare mere for at
markere ja jeg gør mit bedste for at have det godt men (.) det
stadig svært (.) øhm og så er det jo mere med min søster og (.) min
kæreste og sådan og rigtig rigtig nære venner at jeg kan snakke om
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hvordan det er men det det jo også svært for dem fordi (.) det det
er sådan det er bare så udtømt af hvad je- af hvad man kan sige om
hvad jeg kan sige mere jeg har jo ikke noget nyt og tilføje til
hvordan jeg har det andet end (.) at det er hårdt og jeg savner
hende
når du siger det der med så åbner pandoras æske og du
det mere hvis det er at der er folk (.) man ikke har set et stykke
tid jamen hvis du spørger hvordan jeg har det em så får du også (.)
hvad kunne du finde på at sige
men jeg har det (.) rigtig rigtig svært jeg savner min mor og (.)
sådan (.) kort lunte altså bare (.) hvad jeg har sagt til dig sådan
med tabet træt jeg har ikke så meget overskud (.) prøver at være
glad det svært nogen gange ja
hvordan reagerer folk så når du nogen gange har gjort det
jamen altså jeg synes for det meste at det sådan (.) det kan jeg
godt forstå det sådan lidt standard svaret og det (.) det jo så fint
det kan de fleste ikke men øhm (.) jeg tager jo ikke ja jeg tager
det jo ikke det ikke fordi jeg bliver irriteret eller noget som
helst men jeg kan godt have den der trang til og sige sådan (.) nej
(.) det forstår du ikke (.) heldigvis for dig øhm: ja
stopper samtalen så siger de bare: (.) det forstår jeg godt
ja jeg kan ikke lige komme i tanker om hvis der skulle være noget
men sådan (.) noget lignende det må da også være hårdt jeg kan da
ikke forestille mig (.) eller jeg kan ikke forestille mig hvordan
det skulle være og det (.) det synes jeg er (.) fint svar (.) altså
(.) det er jo i virkeligheden ikke for mig noget at snakke om
nej kan du prøve at uddybe lidt med at der ikke er noget at snakke
om
men jeg har ikke rigtig jeg har ikke rigtig meget og sige jeg har
altså sådan (.) jeg har mistet min mor det er det værste der kunne
ske (.) de følelser jeg sådan render rundt med altså sådan det
regner jeg jo med at (.) der er intet (.) altså sådan der er intet
forkert og føle eller mene eller tænke og det (.) har jeg heh ret
til og gøre krav på og det forventer jeg at alle omkring mig (.)
så (.) altså sådan det er jo bare lidt konstateringer ja jeg har
det skidt og sådan (,) sådan er det så må vi jo (.) og når jeg har
det fint så har jeg det fint heh
ja føler du så også lidt det du sagde med og i forhold til din nære
familie og din kæreste og venner og det med du ikke har noget nyt og
sige føler du så lidt at så skal du ikke sige det eller
h. jeg kan godt mærke måske at det bliver (.) altså det er der men
det bare usagt øhm: (.) og jeg jeg tror især på min kæreste han vi
talte om det i går altså han kan jo mærke det på mig men (.) hvad
skal man sige det ikke fordi han vælger sine kampe fordi der jo ikke
noget at kæmpe om men (.) han ved godt hvornår (.) han (.) skal sige
noget og han ikke skal og vi har jo også snakket om altså der er jo
ikke noget (.) han kan sige for at hjælpe mig det er ikke hans
opgave der er ingen der kan hjælpe (.) altså det jeg sætter mest
pris på bare og være der og (.) at vi laver noget om det så er
kæresten eller vennerne men altså sådan at (.) jeg skal nok sige
til (.) hvis jeg trænger til noget (.) øhm (.) det fungerer godt for
mig i hvert fald jeg tror det er helt anderledes for min søster
f.eks. som (.) meget dårligere til at italesætte sine følelser (.)

109	
  

*SP02:
*SP01:

*SP02:
*SP01:

*SP02:
*SP01:

*SP02:

*SP01:

	
  

der tror jeg det ville være på en helt anden måde en større trang
til at folk (.) åbner op for det for hende (.) men jeg synes sådan
er jeg bare som person jeg skal nok sige det (.) øhm: (.)
når du så snakker med din kæreste og nære venner er det så de samme
ting som du siger til dem som du ville gøre til dem hvor du siger du
åbner for pandoras æske eller er det
nej men altså sådan til min kæreste så (.) der er det jo bare mere
ked af det og jeg savner hende bare rigtig meget det har jeg bare
behov for og sige øhm: og har ikke så meget behov for at altså sådan
der er jo ikke rigtig noget og (.) drøfte eller snakke om andet end
om det kan jeg godt forstå det hun var også dejlig og (.) og det det
(.) nogen gange er det mere bare rart at få det sagt (.) det med
andre det jo mere hvis altså folk jeg ikke ser som jeg ikke ser
regelmæssigt jamen så så det jo også bare en en ·informativt· at
sige jamen det er hårdt (.) det jo ikke sjovt at gå igennem det
her men (.) men jeg klarer mig (.) jeg vil gerne sige sådan at jeg
har det fint nok (.) i gåseøjne der jo bliver jeg jo også nødt til
at uddybe hvad er det at rende rundt med (.) bagefter så eller jeg
har ikke en facade men sådan (.) at ja jeg fungerer men ikke
optimalt
ja fordi du sagde også tidligere det der med når man ser dig så ser
det ud som om du bare har det fint
ja umiddelbart og det (.) jeg vil da også sige jeg har det (..) sådan
fint det er jo også svært at definere hvad der betyder fint men (.)
jeg kan godt altså sådan (.) leve med min sorg jeg kan godt komme på
arbejde og jeg kan godt (.) opretholde (.) relationer til de fleste
jeg plejede altså sådan jeg er selvfølgelig forandret mig på rigtig
mange punkter men jeg kan godt fortsætte min (.) dagligdag (.) øhm:
hvordan har du forandret dig
altså jeg er meget mere tilbagetrukket og det påvirker jo helt
sikkert ens måde (.) og være ven på (.) øhm fordi jeg har ikke det
store overskud men (.9 jeg synes selv jeg er meget god til og
italesætte det jeg er ikke bare jeg trækker mig ikke bare for at
trække mig jeg forklarer mig altid (.) for at (.) jeg er godt klar
over at folk glemmer det hurtigt altså sådan det er min mor der er
død og det er mig hun har betydet noget for at folk (.) altså sådan
de ved det godt men de glemmer det også hurtigt
ellers så ville alle jo (.) gå rundt og have det dårligt så det fint
bare lige at minde dem om det for mig der er verden og tiden gået
lidt i stå og (.) hvis jeg glemmer dig så glemmer jeg dig ikke med
vilje eller sådan (.) det gør man jo aldrig man glemmer jo ikke
noget med vilje men jeg synes også bare det vigtigt og sige sådan
hey jeg (.) selvom jeg er i sorg selvom jeg har det svært så husker
jeg også dig og det er derfor jeg har det sådan her (.) så det måske
mest hensigtigt med det der (.) Pandoras (.) æske (.) minde folk om
hey det er stadig nyt og det er stadig hårdt
ja er det ej det måske et lidt fjollet spørgsmål men er det vigtigt
for dig at sige at det stadig er nyt tror du det ville være
anderledes det er selvfølglig svært at sige men hvis der var gået
længere tid
hmm ja det er sgu svært at forholde mig til men umiddelbart som jeg
er som person så tror jeg det (.) altid vil være vigtigt for mig (.)
i hvert fald det lange stykke det næste lange stykke tid for det (.)
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hun var en megastor del af mit liv og det (.) altså sådan det (.)
det kommer til at tage lang tid integrere den del af ens historie
(.) at nu er jeg uden min mor så jeg tænker så længe det påvirker
mig sådan på daglig basis så har jeg behov for at snakke om det (.)
og jeg har⇗ et stort behov for at nævne det (.) til alt og alle
er det fordi det fylder hos dig eller
det fylder og det måske også en måde at få det ud på
ja øhm: nogle dage der havde du det okay eller fint jeg kan ikke
lige huske hvilket ord du brugte hvordan er de dage så
men det kører det kører meget på arbejde så øhm: det bare sådan en
rutine (.) kører meget på rutine så:: heh altså sådan jeg ved ikke
hvordan jeg skal forklare det men bare sådan at det kører bare jeg
tænker måske ikke så meget bare lige (.) det minium man skal for og
(.) holde (.) få tingene til og (.) hænge sammen og sådan stå op tage
på arbejdet komme hjem jeg er træt så det det heh altså og uden
sådan de store følelsesmæssige udsving med det jo altså lige så
godt som det kan være så det jo heller ikke godt i lange perioder
ikke at være helt vildt glad fordi det jeg også (.) og det er jeg
opdraget til af hende jeg savner allermest og det sådan det
lægger jeg også⇗ mærke til .h (.)
havde du også dage før din mor hun døde hvor at var det så også bare
autopilot er det den samme følelse
nej: men det er mere sådan en tom føl- altså lige inden hun døde så
var vi jo rigtig rigtig rigtig meget ved hende og sådan der (.) der
var meget fokus bare på sådan (.) være der sørge for sådan lige at få
set min kæreste lige tage på arbejdet jeg kom ikke meget eller jeg
kom ikke rigtig i skole (.) men der var sådan indhold altså sådan
(.) i at være sammen med hende nu det bare (.) altså sådan bare få
ordnet tingene (.) ikke sådan med den store (.) lidenskab heh noget
som helst eller hvad man siger
så når du så kører på autopilot som nu ligger savnet og sorgen der
så stadigvæk eller hvordan føles alle de følelser som du kan have
men tit så det måske en eller anden (.) underbevidst mekanisme der
skubber dem i bag- altså sådan (.) føler hverken godt eller dårligt
det (.) jeg tænker ikke så meget (.) og det kan også være det er
deri den der glemsomhed ligger i som man kører bare på rutinen heh
altså sådan heh .h ja (.) så bare sådan så prøve ubevidst at holde
det lidt på afstand at
hvorfor tror du at det sker
men det en overlevelses eller sådan (.) mestringsstrategi (.) for
(.) for få dagen til at forløbe så nemt som muligt
ja er det fordi det voldsomt eller smertedet på grund af det for hårdt altså sådan når ja fordi at sorg at
når når det der savn og længsel er der er det jo svært at grave sig
selv ud (.) og have fokus på særlig meget andet (.) og det påvirker
jo altså sådan både en psyke men også sådan fysisk (.) det jo sådan
en meningsløshed så er det sådan lidt svært at komme på arbejdet
hvis man ikke (.) .h ikke rigtig kan se nogen pointe med det
kan du godt sådan føle du siger det med at komme på arbejde og sådan
meningsløshed
ja men altså jeg synes nogen dage så synes jeg virkelig stort set
alting jeg foretager mig det er bare (.) jeg gør det bare fordi det
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skal jeg altså tænker ikke rigtig over noget øhm: (.) bare for at
hænge sammen
kan du også godt nogen gange føle det sådan i forhold til verden i
det hele taget eller er det mest sådan
nej jeg synes altså det er ikke fordi mit liv er (.) meningsløst
synes jeg det er bare de der daglige gøremål eller det sådan det de
der sådan små ting man kunne finde glæde i det tager lidt længere
tid og anerkende det fine og smukke i det ja (.) sådan at det er
dejligt vejr eller (.) få en kop te med sig selv og rigtig hygge
altså sådan de der hyggeting er ikke så hyggelige (.) altid (.) jeg
kan også godt hygge mig altså så det synes jeg også er vigtigt (.)
der er bare lidt længere tid mellem det
har du lyst til at fortælle mig lidt om den tid mens hun var syg og
efterfølgende
h. ja altså (.) jamen altså hun h. ja hvor skal jeg starte altså .h
vi var på ferie i: Madrid (.) sidste påske (.) og der: øhm (.) der
begyndte jeg at lægge mærke til hun (.) hun gik ind i pæle og alt
muligt mærkeligt tænkte ikke rigtig over det men hun var sådan lidt
langsommere til og gå og desorienteret og så noget og hun havde
også hun havde også været på ferie inden det sammen med min far
hvor (.) hun havde haft en episode i lufthavnen hvor hun backer ud
fuldstændig vi forstod ikke rigtig hvad der skete og vi (.) altså
det var sådan lidt mærkeligt og (.) det flimrede for hende (.) og
da vi kom jeg tog hun på hospitalet (.) øhm: (.) og ringer mig op
(.) sådan søndag aften og (.) var sådan jeg bliver nødt til og sige
det til dig og hun var sådan typen der helst ville skjule sådan
nogle ting hun ville ikke belemre mig så øhm: (.) bare sådan de har
fundet to (.) to store tu- tumor tumorer .h (.) jeg ved ikke hvad
det hedder meta- metastaser øhm: på hjernen og så (.) ja siden da
der begyndte det bare sådan lidt (.) hun (.) jeg var ikke rigtig
klar altså hverken mig eller søster var sådan helt klar over hvor
alvorligt det var (.) vi tænkte ikke jamen (.) det skal bare
opereres ud: og så (.) så du god igen bare genoptrænes (..) så:
blev det bare altså sådan trak bare ud og hun kom ikke rigtig på
benene ordentligt igen og (.) jeg tror helt ind til nærmest to
uger inden hun døde (.) da vi (.) oprigtigt bare troede at hun er
bare i bedring på hospitalet øhm: (.) jeg tror jeg har været lidt i
sådan en osteklokke jeg kan ikke rigtig sådan (.) altså det ikke
fordi jeg har fortrængt det men jeg kan virkelig ikke det svært at
sætte ord på på hvordan jeg har haft det fordi (.) jeg har været
(.) så meget i det at jeg ikke rigtig har sådan (.) nået og
registrere hvad der egentlig er foregået (.) det har bare været
intenst og meget sådan (.) meget praktisk til sidst altså bare kom
være der hun mistede rigtig meget energi kunne næsten ikke snakke
til sidst (.) det var bare altså sådan (.) jeg ved det ikke det kan
også være jeg lukker fra lukker af fordi det er for hårdt at tænke
på (.) det: (..) jeg husker det bare som sådan meget bare sådan
komme ud på hospitalet være der (..) rigtig hårdt ja når jeg tænker
tilbage altså sådan frustrerende ikke og kunne få hende op og (.) ja
men stadig hun har jo skånet os rigtig meget og aldrig fortalt hvor
alvorligt det er (.) nærmest til det sidste (.) bare ikke være klar
over at sådan jeg har virkleig⇗ virkelig⇗ tænkt hun skal bare
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genoptrænes
hmm hvordan havde du siger det med at hun har skånet jer for rigtig
mange ting hvordan har du det med det ville du hellere have vidst
jeg ville da hellere have vidst det men jeg bebrejder hende ikke
noget altså det var sådan hun var af natur og det beundrer jeg hende
rigtig meget for altså jeg synes det virkelig virkelig stort og (..)
og ville være så hønemoragtig og sådan klare det selv eller klare
det sammen med (.) min far (.) det synes jeg er ærgeligt det det det
ikke sådan at (.) at det er sådan man skal gøre det på måden altså
sådan (.) jeg synes vi skulle have været mere involveret i det men
.h (.) men der er ikke noget bebrejdelse eller noget som helst (.)
jeg synes bare det (.) et eller andet sted bare sej at hun synes at
hun ville kunne tackle det selv (..) ja jeg ved ikke om det er
forklaring nok
hmm tror du det ville have gjort en forskel hvis du havde vidst mere
om hvor dårligt hun havde det
det ville have gjort en forskel i forhold til hvor meget til tid
altså jeg var rigtig meget sammen med hende men hvis jeg havde vidst
nu er det virkelig⇗ (.) sådan ved enden (.) så havde jeg sådan boet
på det der hospice jeg var jo alligevel hjemme og tage bad og eller
det skal man selvfølgelig også men sådan (.) det der kan ærgre mig
allermest det sådan (.) at vi ikke vidste at det er virkelig
virkelig sidste stop selvom lægerne måske også har prøvet at
fortælle det men jeg synes aldrig det blevet sagt helt .h firkantet
måske er det bare mig der har haft brug for det er blevet sagt
sådan det har jeg tænkt nogen gange men jeg ved ikke helt hvad det
ville have forandret andet end at måske havde det også bare gjort
at vi havde været endnu mere triste og (.) og bedrøvet fordi (.)
altså jeg er meget positiv og måske er det også været meget godt at
vi kom med positiv energi (.) det eneste ulemper der måske har
været at vi måske har presset lidt på men du kan jo godt kom nu mor

*SP02: hmm hvordan var tiden li- altså nu ved jeg godt der ikke er gået så
lang tid men lige efter kan du prøve og beskrive hvordan du havde
det der (.) og hvad der skete
*SP01: jamen altså (.) jeg fik et chok da hun døde øhm: (.) ja det svært
at sætte ord på stadig synes jeg det sådan (.) virkelig altså bare
hele verden gik brød jo sammen (.) men det var også en lidt (.)
pust ud agtigt efter virkelig jeg synes man havde holdt vejret i
rigtig lang tid sådan (..) jamen sådan nu fik hun fred og nu er der
punktum hvis man skal se helt (.) kynisk og praktisk på det men det
var jo virkelig hårdt de sidste sådan to tre måneder og leve
nærmest på hospice eller på hospitalet øhm: (.) bare megaked af
det og sådan ku- ikke i forbindelse med sæt (selv overhovedet
på nogen mulig måde og bare sådan svært ved og (.) og tage stilling
til noget som helst og bare (.) ked af det ja
*SP02: var det bare var det det der fyldte mest i de dage din sidste tid
på hospice var det bare ked af det
*SP01: nej altså sådan åh jeg synes virkelig det (.) det jo ikke fordi vi
var jo vi var kede af det men (.) men vi var der jo stadig altså
sådan snakkede og (.) grinede lidt og altså sådan det var ikke
sådan bedrøvet altså sådan helt til det sidste (.) øhm (.) det var
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det virkelig ikke og prøvede og snakke med hende om bare sådan alle
mulige hverdagsagtige noget h. øhm (.) så lige da hun da hun døde
det var bare kaos (.) at- altså jeg tror virklig at jeg (.)
fuldstændig er koblet fra jeg ved nærmest ikke hvad der er foregået
*SP02: nej hvordan fik du det og vide
*SP01: hun døde i mine hænder (.) så det var virklig virkelig sådan altså
det var smukt et eller andet sted men det var også barskt (.) det
var virkelig ej for for (.) det var virkelig virkelig hårdt og det
var sammen med min søster og min mormor vi sad omkring hende og bare
jeg synes jeg prøvede og kigge på hendes tænder fordi hun havde ikke
spist i noget tid og så: (.) tog hun sin sidste vejrtrækning (.)
mens jeg holdt hende (.) ja (.) så det var virklig hårdt men det var
sådan også flo- flot på en måde at vi var der sammen med hende og
.h
*SP02: altså også din mormor hun var der var det fordi I havde fået at vide
at nu var det ved at være tid
*SP01: det skal jo siges vi kommer fra Bosnien min mormor bor dernede så
hun var kommet (.) øhm: den sidste måneds tid inden hun døde .h øhm
bare i bare for at se hende og sådan vidste at hun havde det
dårligt der var ingen af os der rigtig havde regnet med at det
skulle være (.) sidste gang de skulle ses det begyndte bare rigtig
rigtig hurtigt at gå ned ad bakke ja
*SP02: og hvad med: altså det er et lidt hårdt spørgsmål måske men da du så
stod der med din mor hvordan du siger verden bryder sammen
*SP01: altså jeg ved ikke rigtig hvordan jeg skal beskrive det bare sådan
det jo bare gråd og altså (.) virkelig voldsom smerte og vi var (.)
meget meget påvirket af det og (.) min søster besvimede og (.) altså
sådan jeg ved det ikke jeg tror jeg lå ovenpå min mor og så bare (.)
holdt om hende et par timer (.) sammen med min mormor og søster og
sådan (.) begyndte der at komme folk ud og sådan vores venner og
kærester og sådan og kondolere og (.)
*SP02: hvordan var hele det efterfølgende
*SP01: jamen det var bare uvirkeligt altså sådan (.) mest af alt uvirkeligt
(.) føler ikke jeg var i min egen krop ((?ord?)) man var drænet
altså sådan psykisk drænet så til sidst så var du bare jamen jeg gør
bare hvad folk de siger og sådan (.) tænkte overhovedet over noget
som helst det var bare spis okay (.) så sov jeg jo så ja
*SP02: det det du sagde tidligere med at man var i chock var det den
tilstand det ligesom sådan emmer af og det med du gjorde bare hvad
folk siger og er det anderledes nu
*SP01: ja nu er jeg meget mere i kontrol over det sådan (.) jeg ved jeg
har altså sådan jeg jeg kan bare mærke det gør ondt (.) og det har
jeg bare brug for at sige tror jeg og det er nok det det bunder i
mest ad alt
*SP02: og hvad med så du siger hun ikke er begravet her i Danmark er det i
((land)) hun er begravet var I så alle sammen derhenne hvordan var
den dag
*SP01: ja (.) mærkelig en dag der skulle overståes (.) hm:: jeg orkede den
ikke rigtig hverken mig eller søster det var sådan vi vil bare gerne
have det overstået og jeg gad ikke og deltage i eller jeg synes bare
det var absurd (.) og altså sådan jeg grinede rigtig meget mens hun
blev sænket i jorden fordi jeg havde jeg synes det var så mærkeligt
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*SP02:
*SP01:
*SP02:
*SP01:

det hele og det sy- virklig mærkelig reaktion jeg græd selvfølgelig
rigtig meget men nogen tidspunkter følte jeg bare at hun stod der
med mig og det det her det hun var en virkelig sjov dame jeg tror
virkelig men hun ville have synes det var (.) megakomisk situation
altså hvor absurd det altså det jo tragisk komisk når (.) at vi
skal stå der og (.) begrave hende og (.) det hele var bare
mærkeligt synes jeg altså jeg kunne slet ikke finde ud af noget som
helst (.)
hvordan det du siger med at du slet ikke havde lyst til at være der
var det fordi det var så absurd eller var det andre ting
jamen det var bare mere fordi det var altså måske at nægtelse over
hovedet at forholde sig til min mor det her (.) mest af alt
ja er det fordi altså ligesom du har siger også med billederne at
så at så kan man se et selvom det ikke føles
ja det kan godt være det er det eller det er det nok fordi det er
mere virkeligt (..) altså jeg vil ikke sige det var en hård dag som
sådan ikke sådan da hun døde fordi der vidste vi jo godt i et par
dage hun var død men det var bare absurd altså jeg føles det
føles absurd (.) men nok også som det der med at man var lidt i en
jeg var virkelig i en (.) osteklokke altså jeg ved ikke vidste ikke
hvad der var op og ned og hvor jeg befandt mig eller noget som helst

*SP02: og det med at det var absurd og du siger du stadig på en eller anden
måde ikke forstår at det er sket eller hun ikke er her er det det
samme eller
*SP01: nej altså jeg forstår godt at det er sket det er mere det der at (.)
at det endeligt
*SP02: er det på samme måde som da du f.eks. stod til begravelsen
*SP01: nej men altså sådan (.) det jo ikke fordi jeg ikke forstår det i dag
det gør jeg men det jo hårdt at acceptere det hårdt at konfronteres
med måske altså og tænke på det og (.) så det så det sådan lidt
nemmere måske at sådan det ikke fordi jeg prøver at snyde mig selv
men sådan pakke det lidt væk det er der nok et eller andet sted
*SP02: tænker du så det der med at hun er der et eller andet sted er det så
øhm: (.) en form for at hun er i en eller anden form for himmel
eller at hun er med dig eller er det at hun er i live et andet sted
*SP01: nej jeg tænker mere sådan (..) jeg tror hun er med mig men samtidig
så også bevidst om at det er en konstruktion jeg selv har lavet for
at trøste mig selv (.) jeg tror ikke på efterliv eller noget som
helst jeg tror bare hun er død og ikke findes mere (.) men (.)
samtidig så kan jeg jeg så ved jo godt vi menneskkser vi bliver nødt
det er min overbevisning i hvert fald man kan godt snyde sin egen
hjerne ja lyve lidt for sig selv og når jeg har brug det så kan jeg
godt tro (.) hun er enten i himlen eller i træerne eller hvad som
helst inden i mig et eller andet sted og det nok mest sådan jeg
tænker på det (.) jeg tænker rigtig meget på nogen gange hvis jeg
ser mig selv i spejlet så er hun jo med der hun er jo i mig jeg er jo
en del af hende øhm (.)
*SP02: og hvad gør det for dig
*SP01: jamen det gør mig glad altså sådan lidt (.) trøster hvis man jeg ved
ikke om det trøster sådan (.) forløser noget (.) smerte
*SP02: du sagde det med og forstå og så sagde du accept lige efter er det
forskellige ting
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*SP01: det tror jeg
*SP02: ja hvad ligger der i de forskellige ting
*SP01: men altså jeg forstår hendes krop (.) sjæl eller jeg ved ikke med
sjælen men altså krop den er forsvundet fra den her jord men det der
med at acceptere og sådan (.) forene sig med at (.) at hun (.) altså
sådan og og blive okay med ja altså jamen måske det med og komme
videre og (.9 forene sig med tanken om (.) at det er en person jeg
ikke kommer til at se hende mere (..) jeg ved det heller ikke helt
selv men sådan (.) måske det der med ikke og ville give slip altså
sådan ja
*SP02: det sådan lidt et lidt andet spørgsmål jeg bare lige kom til at
tænke på og det er måske lidt det samme men hvis du hvad er aller
sværest i det hele
*SP01: ikke og have den tryghed altså sådan som hun gav
*SP02: i rollen som mor eller
*SP01: i rollen som mor og ven og (.) vejleder og alt altså sådan (.) som
en rigtig rigtig god mor hun var en fantastisk mor øhm det virkelig
virkelig hårdt (.) sådan støtte og ubetinget kærlighed (.) jeg havde
en meget meget meget meget tæt bånd til min mor så det sådan (.) det
virkelig svært og forstå (.) nå men det (.) det er der bare ikke mere
på samme måde det mere noget jeg selv skal grave frem i mig og
minderne at (.) at det er der via mig men altså sådan (.) der er (.)
en afsluttet heh handling hvis man kan sige det (..) sådan så de der
altså bare hverdagsting og snakke sammen og jeg har heller ikke
slettet hende på min telefon altså sådan (.) gud jeg har lige lyst
til og ringe og (.) til og græde altså til at tale med hende hele
mit liv (.) sådan så det bare det at (.) ikke lige at have en og
fortælle hvad man har spist eller (.) ja det skide langt at cykle
heh til Rødovre et eller andet hverdagsbrok tåbelige ting altså
sådan h. det savner jeg virkelig meget (.) og det går jo virkelig
meget op for en når man først har mistet ikke (.) hvor meget det
fylder (.) eller hvor meget det betød (.) øhm: (.) så den der
nærhed ja (..) og så er jeg bare rigtig glad for altså jeg har ikke
noget uforløst med min mor det tror jeg også har gjort (.) jeg ved
ikke om processen eller sorgen ville have været sværere men jeg tror
helt sikkert det ville have været hårdere ikke og kunne (.) altså
sådan bære nag på sig selv hvis man kan sige det sådan og (.)
acceptere at der er nogen ting man måske ville rette op på eller
undskylde for (.) det: (.) det vil nogen nu har vi også været i de
der sorggrupper hvor at sådan det oplever jeg rigtig meget det kan
være et af de største problemer folk er (.) at man ikke har sat
punktum på nogen forskellige ting i sit liv med den her person med
afdøde (.) og det virkelig virkelig taknemmelig for vi har virkelig
ikke noget (..) usagt eller noget der går mig på ja
*SP02: hvad tænker du med at du siger du er glad for det
*SP01: det tror jeg i hvert fald så kan jeg tænke på hende med glæde
ihvertfald at selvfølgeli (.) når det gør ondt men jeg har kun gode
minder og det (.) har jeg oplevet med nogen af de andre når man
snakkede at det også kan bringe noget (.) skam altså at et minde kan
bringe (.) nogle skyldfølelser eller skam op i en og det har jeg
ikke heldigvis med mindre der er et eller andet ud- under (.)
fortrængt som kommer til at dukke op senere i livet det ved jeg ikke
(.) det tror jeg ikke
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@End

Interview 6
@Begin
@Languages: dan
@Participants: SP02 Interviewer, SP01 Informant
@Options: CA
@ID: dan|change_corpus_later|SP02|||||Interviewer|||
@ID: dan|change_corpus_later|SP01|||||Informant|||
@Media:
6, audio
*:
*SP02: først så vil jeg gerne høre hvor gammel du er
*SP01: hmm jeg er 24 år gammel
*SP02: ja og hvem er det du har mistet
*SP01: jeg har mistet min far øh skal jeg fortælle lidt mere om det eller
*SP02: det må du meget gerne
*SP01: ja (.) han døde i (.) juli 14 så til sommer er det tre år siden (.)
øhm og han havde været syg (.) i (.) sådan ss- jeg tror (.) syv år
inden han havde prostatakræft (.) øhm (.) ja ja så han så der var et
langt sygdomsforløb op til han døde men (.) men sådan (.) æ:: det
var mest de sidste måneder var det sådan intenst sygdomsforløb
ellers havde det gået meget op og ned og jeg havde egentlig ikke (.)
selvfølgelig var han syg og han havde faktisk også haft det virkelig
dårligt i perioder men jeg har ikke oplevet det som et sygdomsforløb på syv
år altså (.) det vil jeg ikke sige
*SP02: hvordan kan det være
*SP01: det første par år der tænkte jeg på det som der tænkte jeg på kræprostatakræft som sådan en ting som (.) det er der mange mænd der
har jeg tror jeg havde ligesom hørt sådan (.) men det sådan en
sygedom man dør (.) med⇗ og ikke af⇗ og det var ligesom meget den⇗
måde mine forældre også havde (.) præsenteret det for mig (.) øh::
altså jeg var jeg gik i 8 klasse da han blev syg (.) og jeg kan (.)
tydelig⇗ huske det der med at de gjorde meget ud af at det var ikke
(.) altså (.) det var ikke noget særligt det var bare sådan (.)
det var en sygdom som han nu lige havde fået der var alle mulige
behandlinger der var så mange der havde det altså vi snakkede altid
rigtig meget om det og hvordan det gik godt og sådan noget (.) så
(.) jeg tror også der gik (.) det var først da jeg gik i 1 g (.) så
det har jo været nogle år efter det var første gang han fik kemo og
hvor det blev sådan (.) tydeligere for mig at (.) okay det var
faktisk (.) kræft⇗ eller han var faktisk rigtig syg (.) øhm:: men
det sjovt med det der ord kræft⇗ altså jeg kan tydelig huske da de
sagde det (.) den gang jeg fik det at vide at at jeg blev vildt
(.) jeg blev næsten sådan vred⇗ (.) over det jeg blev virkelig sådan
(.) hvad fanden⇗ (.) er det for noget (.) det⇗ gider jeg ikke (.)
høre på (.) nå ja
*SP02: var det fordi det var kræft
*SP01: JA ja jeg tror faktisk virkelig⇗ at det var fordi det var kræft fordi
jeg synes det lød som sådan en (.) døds (.) dom og det var
irriterende for det var jo ikke det det var (.) fordi det var jo en
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anden slags kræft og jeg synes det var irriterende når jeg fortalte
det til folk at de var sådan .h oh shit kræft (.) fordi (.) det var
jo ikke det der var meningen med min far han var jo syg men det var
ikke noget særligt (.) øhm ja (.) så (.) og så (.) ja da jeg gik i 1
g der det var første gang han fik kemo og hvor jeg ligesom kunne se
på ham at han havde det dårligt og han jeg tror han tabte håret (.)
der (.) altså at der også skete nogle fysiske forandringer som jeg
ligesom (.) kunne se på (.) på ham og også på den måde han havde det
på og så begyndte det mere at gå op for mig okay han er syg (.) og
(.) og det nok ikke noget han kommer til og (.) og sådan (.) jeg
vidste godt okay han blev nok ikke 70⇗ han døde da han var 64 øhm
(.) det jo egentlig der er jo egentlig ikke så langt fra 64 til 70
det sjovt jeg har altid tænkt at der var meget langt imellem det der
hvad jeg forestillede mig og hvornår han reelt døde men det er der
jo egentlig ikke 6 år det ·jo faktisk ikke så ungt· eller det kan det
være øhm: (.) men mine forældre fortalte mig heller ikke at det var
en aggressiv form for prostata altså det var først noget jeg fandt ud
af mange år efter at han faktisk (.) havde fået at vide at han
faktisk ville have 1 eller 2 år tilbage og leve i
til og starte med fik han det og vide
ja (.) og det (.) endte jo med at han levede i 7 år jeg er meget
meget ∞glad for∞ at de ikke fortalte mig (.) selvom jeg dengang gik
meget op i at jeg skulle have alt og vide
ja hvorfor tror du at du gerne ville det
hmm: jamen det (.) er (.) jeg jeg tror at jeg troede det ville gøre
det lettere for mig at forholde mig (.) til sygdommen (.) hvis jeg
vidste alting (.) fordi hvis jeg sagde at jeg skulle vide alt så
skulle jeg ikke frygte at der var noget jeg ikke vidste så vidste
jeg ligesom hvad jeg skulle forholde mig til altså det: (.) i dag er
jeg meget taknemmelig for den løgn (.) altså at de sagde til mig vi
fortæller dig alt (.) og det gjorde de ikke men (.) i ved jeg jo
også at det kunne de jo ikke fordi (.) de kunne heller ikke vide
selvom de havde fået at vi:de at det var en aggressiv form så kunne
de jo heller ikke vide om der skulle gå 1 eller 2 eller 7 år øh::
(.) ja
hvad tænker du du siger det der med at du er glad for at de løj i
dag hvorfor siger du det
fordi (.) jeg (.) jeg havde ikke kunne bruge det til noget at vide
at han sk- kun (.) skulle (.) leve 1 eller 2 år altså den sådan (.)
horisont den (.) jeg kan slet ikke holde ud og tænke på hvad den
havde gjort ved mig som 14 årig at få at vide (.) din far har (.) 2
år tilbage og leve i og især når det så ikke var rigtigt (.) altså
(.) eller altså når det det kom til og gå anderledes (.) øh fordi
jeg synes det var en stor alvor (.) at få introduceret så tidligt i
mit liv (.) men det havde været en endnu større (.) alvor hvis han
(.) altså da da jeg var 14 så det jeg fik og vide det var det her
med sygdom⇗ (.) og det var ikke så meget det med død⇗ (.) ja
tror du det har gjort en forskel for dig
ja det tror jeg helt sikkert (.) at det var først flere år efter at
jeg begyndte at tænke død (.) som en del af (.) af alt (.) af min
fars sygdom (.) i starten var det bare sådan han er syg og det
betyder at han nok kommer til at have det på en særlig måde men ikke
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at han skal dø (.) af det ja
og du sagde det med at du kunne godt blive vred hvis eller irriteret
hvis der var nogen der sagde nå kræft hænger det også sammen med at
at (.) er det to forskellige ting
ja at kræft det jo ligesom noget man dør af (.) og min fars sygdom
var noget han skulle leve med (.) og folk havde alle mulige idéer om
(.) hvad kræft var (.) at det var jo sådan (.) at det var virkelig
forfærdeligt⇗ (.) eller sådan at det var noget tragisk⇗ hvor jeg
sådan det ikke noget tragisk⇗ at sådan det en del af mit liv nu og
du skal ikke sige til mig at at mit liv er tragisk det skal jeg nok
(.) selv bestemme (.) ja (.) sådan kan jeg stadig have det når folk
(.) øh altså (.) hvis folk får sådan lidt åh nej din far er død
altså (.) igen det der med der ikke er nogen der skal sådan øh:: (.)
ligesom lave en eller anden dom⇗ over hvordan mit liv er fordi min
far er død⇗ altså
ja kan du møde det hvordan møder du det at folk siger sådan
hm:: jeg tror det gør at jeg nogen gange godt kan have lidt svært
ved og vise hvordan jeg har det fordi jeg gerne vil have heh at folk
ikke skal blive sådan (.) åh nej (.) det (.) åh nej han er død eller
det jo frygteligt (.) jeg gider ikke være en tragisk (.) historie ja
øhm::
hvad kan folk finde på at sige til dig du siger åh nej min far er
død er det det de siger til dig eller kan det være andre ting også
ja: hvad siger de
eller er det noget der ikke bliver sagt
ja jeg tror det ligger rigtigt meget i sådan mimiken og tonefaldet
især altså noget af det jeg kan freake mest ud af det hvis folk de
begynder sådan (.) lægge hovedet lidt skrå og tale på sådan en
bestemt måde og det jo ikke fordi de aldrig må gøre det det vil jeg
jo gerne hvis det den type samtale jeg gerne vil have⇗ (.) med nogen
af min det behøver ikke engang at være mine tætte venner jeg kan
godt have den samtale med nogen der er mine perifer bekendte også
men (.) men det skal ligesom være det skal ikke være automatisk at
det er den måde man skal tale om det på
hvordan er den type samtale så i forhold til en anden type samtale
altså den den jeg gerne vil have (.) med sådan (.) perifere øh::
(.) den en måde hvor man godt kan tale om at det er (.) svært og det
er et vilkår at det er noget der er definerende for mig men (.) men
det er også noget der er okay⇗ (.) eller sådan det er også noget
godt (.) kan leve med men det er også megasvært fordi samtidig
synes jeg også det er pissehårdt når folk siger sådan noget åh du
vild stærk⇗ (.) det h. virkelig sådan (.) nej⇗ det er jeg ikke
eller (.) det ved jeg ikke men det sådan man bliver nødt til og
være altså
hvorfor hvorfor gør det noget ved dig
jeg tror det fordi når folk bruger det der ord stærk så (..) hm::
(.) jeg tror (.) jeg tænker tit at når folk siger det så tænker de
sådan at s:: at sådan ville de ikke reagere hvis de mistede deres
mor eller far og det (.) det kan provokere mig at de forestiller
sig en særlig måde eller de tror de ville vide hvordan de skulle
reagere ville reagere fordi jeg troede også jeg vidste hvordan jeg
ville reagere jeg troede at .h at min verden ville falde helt sammen
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og jeg ikke ville kunne noget bagefter men sådan var det ikke (.)
altså jeg kunne alt muligt bagefter også den faldt også sammen
bagefter men jeg kunne ligesom også køre to spor jeg kunne godt alle
mulige ting også (.) øhm:: (.) og det var ikke fordi jeg skulle tage
mig sammen det var bare fordi det var sådan det var altså at det (.)
det var jo ikke fordi jeg skulle lægge en plan for hvordan jeg
skulle reagere eller sådan nu skal jeg gøre sådan sådan sådan men
ligesom andre ligesom at nogen andre oplever at de ikke kan noget og
at de bare er sådan vildt kede af det i flere år bagefter så
oplevede jeg det ikke sådan og jeg længtes også nogen gange efter at
have det på den der måde (.) ja
*SP02: hvorfor længtes du efter det
*SP01: hm:: jeg tror at jeg at jeg godt kunne blive bange for at jeg
fortrængte⇗ eller det kan jeg stadig godt blive (.) altså blive
bange for at jeg sådan fortrænger en måde at have det på eller sådan
at (.) at der skulle være en eller anden forløsning i at have sådan
et breakdown og give det plads altså man taler meget om at det
vigtigt at give sorgen plads (.) .h og det tror jeg godt kunne gøre
mig lidt bange for det sådan det ved jeg ikke om jeg har gjort altså
jeg (.) jeg flyttede til københavn lige bagefter (.) min far døde i
slutningen af juli og jeg skulle starte på studie (.) øh i august og
på rustur og så noget inden og jeg en uge efter han blev begravet
der tog jeg en uge på højskole og altså (.) jeg gik meget hurtigt i
gang med alle mulige ting (.) fordi det følte jeg jeg havde brug for
på det tidspunkt (.) øhm at jeg kunne ikke finde ud af at blive
hjemme og være ked af det (.) øh::
*SP02: hvad gjorde det for dig at du lavede de her ting eller hvorfor
følte du du havde brug for det måske mere
*SP01: ja jeg tror at (.) altså det sygdomsforløb min far havde det (.)
til sidst der (.) det var virkelig en lettelse lige da han døde (.)
altså det var virkelig h. sådan jeg kunne virkelig ikke mere det var
så intenst op til han døde så jeg var bare (.) virkelig lettet lige
da det skete fordi jeg havde godt vidst at det skulle ske i lang tid
(..) og så jeg tror jeg havde det (.) som (.) om at jeg vidste at
min far han ville (.) han ville gerne have at jeg skulle begynde på
mit liv og jeg skulle starte på mit studie og så noget og det havde
han synes var megafedt og spændende at jeg skulle begynde og læse
og alt muligt (.) så jeg var bare sådan selvfølgelig skal jeg det⇗
altså (.) og jeg tror at jeg havde brug for nogle ydre rammer som
jeg kunne sådan passe ind i det var også derfor at det var sindsygt
rart at tage på højskole der en uge efter (.) at det så var der
ligesom nogen der sagde til mig du skal stå op på det her tidspunkt
du skal gøre det her og det her og det her og (.) nu er der en fest
så nu (.) skal du drikke dig fuld og nu skal heh altså der var
ligesom alle mulige der var nogle rammer jeg sådan kunne glide ind
i (.) og det var rigtig rart (.) synes jeg (.) og så var det
samtidig vildt mærkeligt fordi jeg havde brug for at fortælle alle
mulige mennesker at min far lige var død⇗ (.) øhm (.) ja jeg havde
sådan en (.) øh sådan en teaterworkshop hver dag (.) hvor vi skulle tale rigtig meget og hvor man
skulle fortælle om sin
familie og alle mulige ting og der fik jeg fortalt alle mulige (.)
mennesker jeg ikke kendte at min far lige var død (.) og hvor jeg
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godt vidste at det måtte lyde vildt mærkeligt at jeg sidder her og
fortæller dig fremmede menneske at min far lige er død for en uge
siden (.) og jeg kunne godt se på dem (.) at de synes (.) at det var
(.) vildt at få at vide
hm:: hvordan kunne du se det
øh:: jamen de::t ja jeg kan faktisk ikke helt (.) huske det jeg tror
også måske var det også lige så meget noget jeg tænkte altså jeg
tænkte (.) fuck det er vildt at jeg sidder og fortæller det her så
det var måske egentlig ikke så meget deres direkte reaktion det var
mere min forestilling om hvad de tænkte
okay og kan du huske hvad du tænkte de tænkte
JA jeg tænkte at de måtte tænke (..) wow hun har overhovedet ikke
fattet at hendes far lige er død (.) hvad (.) laver (.) hun (.) her
(..) ja
fordi de skulle synes du gjorde noget andet eller
ja (.) og fordi de skulle synes at jeg skulle være der hjemme (.) og
(.) ligge under dynen (.) og være ked af det
okay ja og du sagde det med at det var mærkeligt at sige
ja (.) ja måske også at hvis jeg så ikke skulle være der under dynen
men skulle være der så skulle jeg ikke fortælle det til folk så
skulle jeg skjule det eller (.) fordi at (.) at det skulle ikke være
noget jeg havde lyst⇗ til at fortælle alle mulige om det skulle være
noget jeg havde lyst til og fortælle mine tætte venner om men ikke
(.) alle mulige andre og jeg havde lyst til og fortælle alle mulige
om det
hvorfor hvorfor skulle du ikke fortælle alle mulige andre om det
fordi det var (.) øhm:: det måske igen det der med at det var sådan
en voldsom (.) oplevelse og sådan (.) på en eller anden måde privat
lidt ligesom og have en sådan (.) øh: øh: en depression eller en
psykisk sygedom eller et eller andet som (.) eller en syg- ja en
sygdom nærmest
og er det så fordi at det er privat eller fordi at det er noget som
folk kan synes overskrider en grænse
øh: jeg følte i hvert fald (.) det ved jeg ikke om jeg følte fordi
jeg kunne se det i folks reaktioner men jeg tænkte meget over (.) at
det kunne føles som sådan et overgreb på folk at fortælle dem min
far er lige død (.) nu skal du reagere (.) og jeg synes det var et
stort ansvar at lægge på folk at de skulle reagere (.) på det udsagn
(.) samtidig med at jeg (.) synes at selvfølgelig skulle de det
(.) fordi ∞det overgreb var meget mindre∞ end at jeg lige havde
mistet min far (.) så sådan så måtte de deale med det altså (.) jeg
gjorde det også jeg fortalte det til alle mulige også da jeg
startede på studie heh har også nogen virkelige (.) mærkelig
episoder hvor jeg fortalte det til folk og bare kunne se på folk at
de tænkte (.) fuck det havde jeg ikke lige behøvet at få at vide det
der
var det på grund af situationen eller den måde du siger det på eller
altså jeg kan huske (.) særligt en⇗ gang hvor jeg (.) stod og talte
med min veninde som (.) var begyndt på samme studie som mig (.)
men vi kendte hinanden fra før og vi stod og snakkede om hvordan
jeg havde det og sådan noget det var jo også ja meget kort tid
efter han var død (.) og så:: jeg ved ikke måssåke var det endda til
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et eller andet introarrangement eller sådan noget i hvert fald så
kom der en pige hen (.) som jeg havde hilst på før og havde snakket
lidt med og så kom hun bare og stod sådan ved siden af os som man
nu engang gør når man (.) er sammen med en masse mennesker der ikke
kender hinanden (.) og vi stod (.) ligesom og talte lidt videre (.)
og så kan jeg huske at jeg tænkte sådan når men jeg må hellere lige
fortælle hende hvad konteksten på den her samtale er så jeg vender
mig sådan om til hende og siger sådan nå men du skal måske bare
lige vide⇗ at det er fordi min far lige er død⇗ her for to uger
siden så det står vi lige og snakker om og vi kender hinanden fra
før så det er derfor men du må gerne snakke med og hvor hun var
sådan øh: nå okay ej det er helt fint øh og jeg tror (.) hun gik
(.) sådan da jeg sagde det der (.) hvilket jo egentlig var en altså
(.) det jo ikke for- ja jeg ved ikke det bare sådan en scene der
står meget klart fordi jeg tænkte bagefter tænkte det behøvede jeg
måske ikke og have fortalt hende der (.) men samtidig kunne jeg
heller ikke lade være med og fortælle hende det jeg tænkte meget på
at jeg ville bruge mere energi på ikke og fortælle at min far var
død (.) end at fortælle at han var død (.) at det ville være sværere
for mig (.) hvis jeg skulle tænke det må jeg ikke sige
ja var det fordi det var det som [fyldte]
[JA]
mest i dig
ja det var fordi det var ligesom hele tiden der jeg kunne godt have
alle mulige andre ting kørende og så noget men .h det var hele tiden
meget sådan (.) præsent min far er lige død min far er lige død min
far er lige død altså det var sådan et spor der kørte
på den måde i dit hoved
ja (..) det tror jeg jeg ej jeg tror også godt jeg kunne glemme det
nogen gange eller ikke lige tænke på det men (.) jeg tror jeg følte
det som en meget (.) sådan definerende ting for hvordan jeg var (.)
i verden heh altså hele tiden (.) og det føler jeg ikke længere i
ligeså høj grad det er det stadig (.) men jeg har ikke brug for (.)
at sige det (.) ligeså meget nu (.) jeg kan huske jeg tænkte meget
på sådan øhm (.) øh:: eller måske var det fordi jeg snakkede med en
psykolog eller et eller andet men hvor vi talte om det der med sådan
at bruge sørgebind (.) at den tradition der var som ikke er længere
(.) og hvor jeg nogen gange tænkte sådan (.) ej jeg ville ønske at
folk kunne se det på mig t jeg havde sådan et mærke⇗ sådan en (.) ja
sådan så folk kunne se på mig sådan så jeg ikke behøvede at sige det
men så de ligesom (.) vidste⇗ det okay det er der hun er lige nu
(.) hvor samtidig så ville jeg også (.) hade hvis folk skulle (.)
behandle mig på en eller anden særlig måde fordi min far lige var
død altså (.) det tror jeg også er hele tiden sådan et dilemma altså
sådan en (.) jeg vil gerne have at der bliver taget hensyn til mig
men jeg vil heller ikke have (.) at jeg bliver behandlet som sådan
som om jeg er lavet af sukker eller et eller andet ja
og hvad i den situation med veninden du sagde at det er en der står
meget klart for dig fordi hun gik
ja måske den måde den tone det var da jeg sagde (.) det fordi min
far lige er død her for to uger siden (.) altså jeg kan bare så
tydeligt huske (.) at jeg sagde det meget fattet eller meget sådan
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som om (.) at jeg havde det helt fint (.) det var bare sådan det er
sådan det er (.) og øh: det skal du bare lige vide og det var jo
ikke sådan jeg havde det altså (.) hele tiden eller (.) eller sådan
havde jeg det heh også men (.) jeg kan huske jeg synes det var hårdt
at tænke på at hun måske troede at jeg havde (.) helt fattet med det
*SP02: okay hvorfor tror du det
*SP01: fordi jeg gerne ville have at (.) fordi pointen med jeg sagde var at
jeg gerne ville have at folk skulle vide at jeg var ked af det (.)
og ikke at jeg var fattet
*SP02: hm:: hvordan kunne du godt have tænkt dig hun havde reageret eller
det er måske et lidt svært spørgsmål men
*SP01: nej jeg kunne godt have tænkt mig hun havde sagt (.) det jeg virklig
ked af at høre (.) øh:: og så måske have spurgt om (.) øh spurgt om
hun skulle om det var okay at hun blev i samtalen eller om jeg
hellere ville have at hun (.) gik⇗ (.) og så kunne hun (.) have
deltaget i den der samtale på alle mulige måder hun behøvede måske
ikke at have sagt så meget men det der med (.) ja det kunne have
været rart at hun havde spurgt
*SP02: ja hvorfor tror du det
*SP01: fordi så havde jeg ikke følt mig som en der var sådan farlig eller
(.) sådan en åh nej (.) nu er jeg lige blevet fanget her i den her
samtale jeg ved ikke hvad jeg skal gøre sådan en der gjorde det
svært for andre⇗ og (.) og omgås vel (.) en der var svær at omgås
fordi jeg havde den her (.) sorg (.) tab (.) hvad det nu er
*SP02: var det en følelse du havde eller har meget
*SP01: hm:: jeg tror ikke (.) altså (.) jeg kan godt stadig have den også
øhm (.) men ikke lige så høj grad øh: jeg ved ikke lige hvornår jeg
sidst har haft den det kan jeg ikke sådan (.) eller hvornår jeg har
den (.) men jeg er sikker på at jeg godt stadig (.) ville kunne have
den (.) øhm: (..) ja (..) ja jeg ved ikke lige hvornår
*SP02: men det sidder stadig i dig at du har et eller andet (.) som kan
være farligt for andre for ligesom at bruge dine egne ord
*SP01: JA JA
*SP02: okay og det fordi det som du siger med en byrde for andre
*SP01: ja eller det sådan et ansvar og lægge på folk (.) at de skal kunne
finde ud af at forholde sig til mig (.) eller til den del af mig
øhm::
*SP02: og hvorfor tænker du det er et ansvar (.) jeg tænker hvis nu f.eks.
du havde influenza jeg ved godt det er men for ligesom at sætte det
op sådan hvis nu du sagde til en ej jeg er simpelthen så syg med
influenza til forskel fra min far er død og sige man er det også
*SP01: ja altså jeg tænker der er noget i den der erfaring altså (.) vi har
alle sammen prøvet at have influenza (.) der har folk ligesom et
beredskab eller sådan ved hvordan (.) nå så laver jeg noget te til
dig eller hvor (.) at jeg kan godt være bange for at sætte folk i
sådan en shit jeg ved ikke hvad jeg skal gøre rolle (..) hvilket
egentlig er lidt sjovt fordi det (.) jeg har ofte oplevet tror
mest jeg har oplevet folk der godt kunne finde ud af at reagere
altså jeg virklig virkelig oplevet mange der har reageret rigtig
fint på det faktisk
*SP02: og hvordan er det så
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*SP01: hm:: jamen så det og øh (.) altså det jeg bedst kan lide det når
folk er gode til og spørge (.) hvad jeg gerne vil have eller hvordan
jeg godt kunne tænke mig et eller andet også selvom jeg ikke altid
ved det (.) men jeg synes det er rart når de gør det øhm (.) og
ikke (.) ligesom tror (.) at de ved hvad der skal til eller hvordan
jeg har det sådan jeg synes det (.) kan være lidt svært hvis folk
kommer til og være sådan nå ja men det jo også fordi man har det øh
sådan og sådan og sådan når sådan noget lige er sket fordi at jeg
ofte føler at jeg ikke passer ind i sådan forestillingen om hvordan
(.) man har det (.) når man lige har mistet og sådan er det også tit
når jeg taler med nogen af de andre jeg kender der har mistet altså
at vi deler en masse erfaringer men der også er rigtig mange
erfaringer som vi ikke deler og hvor (.) hvor: jeg har sådan (.) ja
(.) hvor jeg har behov for at (.) at jeg har håndteret det her på
min⇗ egen måde og ikke (.) øhm ikke sådan (.) at der ikke er en
eller anden skabelon for hvordan man håndterer sorg (.) at
selvfølgelig er der alt muligt ja ting træk der er de samme og vi
har oplevelser der er ens og så noget men jeg synes det er meget
svært når der er nogen der taler om (.) nå ja sådan er det jo eller
og det der når man bla bla bla sådan (.) så har jeg tit brug for at
være sådan åh det har jeg ikke helt⇗ oplevet på den der måde sådan
at gøre det til min måde og håndtere min fars død på
*SP02: ja er det fordi at det ved jeg ikke om man kan svare på men at det
var din far og din sorg hænger det sammen me*SP01: ja (.) ja fordi at den måde jeg sådan sørger på har meget at gøre
med hvordan min far var (.) altså rigtig rigtig meget min far var
meget⇗ sådan (.) nå op på hesten vi skal videre ja jeg har den her
øh: sygdom MEN det er ikke noget altså sådan han var også han
negliserede det vildt meget og han kunne aldrig nogensinde tale om
(.) at han faktisk var alvorligt syg og vi har aldrig talt om at
han skulle dø (.) fordi det skulle han ikke altså i sit eget hoved
(.) øhm: hvilket måske også ja man godt kan se lidt i måden jeg har
håndteret han var syg på men jeg tror det har betydet meget for det
her med at jeg også har været sådan nå okay (.) øh (.) jeg skal (.)
videre med mit liv (.) samtidig med at jeg er ked af det (.) så det
ja (.)
*SP02: okay øhm:: og du sagde for at vende lidt tilbage med at du sagde den
type samtaler som du kan have hvor at folk de sådan siger ja meget
sådan lægger hovedet på skrå og sådan jeg kan ikke lige huske hvad
du ellers sagde øhm den vil du gerne have med nogen og så vil du
gerne have noget med nogen andre kan du prøve og uddybe det lidt
*SP01: ja altså (.) jeg har ligesom nogen venner hvor det okay hvis de
lægger hovedet på skrå (.) øhm fordi jeg også nogen gange har brug
for der er nogen der sådan (.) hjælper mig lidt til at komme i den
stemning øhm og det kan godt være (.) en måde ligesom og komme
derhen der her med ligesom tale et bestemt toneleje og være
insisterende på at (.) at tale om det på den måde altså sådan en
hvor følelserne er lidt længere fremme .h øhm jeg har særligt sådan
en⇗ veninde der er rigtig god til og holde fast i og tale om det på
den måde øh
*SP02: hvordan hvordan hvad er det hun siger
*SP01: ja jamen hun stiller mange spørgsmål og (.) jeg tror også hun holder
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meget fast i sådan at tale om føl- følelser heh altså (.) ikke at
være så rationel (.) øhm og sådan (.) giver meget omsorg i den måde
hun taler (.) med mig på øhm ja
så det du sagde med at du godt kunne tænke dig at folk spurgte dig
hvad du gerne ville have og hun taler meget følelser er det sådan to
forskellige typer samtaler som du godt kunnet tænke dig
hmm jeg tror at det der med at spørge (.) hvordan altså der der kan
den godt lede hen til den følsomme samtale også (.) men den kan også
lede et andet sted hen øh: jeg tror det fordi at (.) det kan ja det
kan være to forskellige samtaler hvor man kan sige den måde hun⇗
taler på der er det måske lidt hende der sætter dagsordenen (.) altså
det er hende der siger nu skal vi tale om det her altså det jo ikke
(.) grebet ud af den blå luft det jo ikke hvis jeg kommer og (.)
gerne vil et eller andet og så siger hun nu skal vi snakke om det
her det jo hvis hun kan mærke det på mig men der er det ligesom
hende der tager initiarativet eller griber en eller anden (.)
stemning i mig og så trækker og siger nu skal vi snakke om de her
(.) hvor i den anden type samtale der er det mig selv der ligesom
skal give lov (.) til at vi skal have en samtale hvor vi (.) lægger
hovedet på skrå og så noget ja
okay og er det så når hun siger eller det med hun trækker og
følelser er det så hun siger til dig jeg kan mærke der er et eller
andet du virker ked af det eller
ja
hvordan har du det egentlig eller nu det i dag var det to år siden
eller hvad tænker du om det eller sådan og den anden det mere
hvordan kan jeg hjælpe dig
jeg tror den anden det mere sådan en puha det må godt nok være vildt
hårdt altså sådan (.) en måde at fortælle mig hvordan (.) jeg nok
har det på ja
og det kan også godt være en okay respons hvis du siger du skal lige
vide min far han døde for tre år siden
ja det kan godt være en okay respons men det kan også godt være
svært (.) hvis det så ikke rammer den lige måde jeg lige har det på
på det tidspunkt hvis det og det derfor kunne være rart hvis de lige
spørger fordi så kan jeg lige mærke hvilken stemning er jeg i lige
nu (.) og så kan jeg sige hvilken måde jeg gerne vil tale om det på
og hvad kan du finde på at sige så
hmm: så kan jeg sige øh: (.) ja (.) altså jeg kan godt nogen gange
sige at jeg ikke lige har lyst til og (.) snakke så meget om det
lige nu jeg kan jeg sige også eller tit nogen gange (.) at (.) at
ja: og det er jeg rigtig ked af og det er vildt hårdt og så noget og
så hvis vi skal gå ind i en samtale om det så kan det også godt være
nogen gange siger så hvis jeg taler om det på en eller bestemt måde
så kan jeg godt sige sådan at jeg ikke lige kan mærke det (.) altså
det måske også sådan øh: sådan lidt sådan jeg har det lige nu at det
jo ikke fordi jeg kan mærke⇗ (.) kedafdetheden selvom jeg taler
om at min far er død så kan jeg ikke lige nu mærke at jeg er ked af
at han er død det kan godt være jeg kan lige om lidt men ikke lige
nu øhm:: men det betyder jo ikke at den ikke er der altså jeg ved
godt at den er der (.) ja og det tror jeg det fortæller jeg nogen
gange (..) hvis det giver mening
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*SP02: hm:: det lyder lidt er det så fordi du lægger lidt afstand til du
sagde også før når du fortalte i den konkrete situation det var
sådan en lidt nøgtern måde at sige det på
*SP01: ja jeg kan godt (.) ja jeg kan ligesom fortælle om det eller have
samtalen på to i hvert fald to måder den ene er sådan lidt jeg er
distanceret hvor jeg ligesom (.) på en måde kan se mig selv udefra
(.) og fortælle om (.) om mig og mine oplevelser udefra og så kan
jeg have den anden type samtale hvor jeg (.) mærker det imens og
hvor jeg bliver ked af det og hvor jeg ligesom ikke bare ser på min
sorg men kan mærke hvordan det føles jeg kan mærke det er mig det
handler om
*SP02: og hvordan hvad er det så du kan mærke
*SP01: altså jeg det var ret sjovt i går var jeg lige til supervision i
Børn Unge og Sorg og der der blev jeg vildt berørt af en anden der
fortalte om den tid hende mor var på hospice (.) og jeg blev ja der
blev jeg meget ked af det øh:: og det var noget tid siden jeg lige
havde været det (.) og jeg tror altså de der (.) sådan nogle små
detaljer altså hvor jeg tænkte tilbage på den sidste tid inden min⇗
far døde (.) og hvor jeg øh (.) ja det kan godt nogen gange være
nogle detaljerede minder der kan gøre mig ked af det (.) i forhold
til sådan det overordede savn (.) eller den overordnede sådan (.)
min far er død (.) det kan jeg sagtens sige uden at blive ked af
det men (.) men når jeg ligesom skal tale om nogen meget specifikke
minder så er det måske mere der jeg bliver berørt og ked af det og
kan mærke ham og mig og det (.) men det var meget særligt i går
fordi så spurgte ((navn på psykolog tilknyttet Børn Unge og Sorg))
som er psykologen der inden hun spurgte sådan hvad tænker du lige
nu ((navn på informant)) og så sagde jeg sådan .h at jeg ikke havde
så mange tanker at jeg bare havde en masse følelser fordi det (.)
jeg jeg kunne ikke sådan sige hvad det var jeg tænkte jeg følte
bare ∞rigtig∞ meget lige der (.) og det øh: (.) ja og det tror jeg
også kan være en forskel nogen gange på nogen gange så føles det
bare rigtig meget og nogen gange så er det bare alle mulige ord og
(.) sådan fugleperspektiv og ja
*SP02: ja og hvordan føl- er det sorgen der føles er det andre ting hvordan
hvad er det når det føles
*SP01: jeg tror i går var det (.) der var det sådan øh: den nærhed der
havde været der ikke var der mere det var en jeg kunne mærke altså
sådan den (.) det der ikke var der mere jeg ved ikke helt om (.) om
det var sorg så nogen gange synes jeg det er lidt svært og vide hvad
det er med det var (.) det var savnet og det var (.) jeg tror det
var det med jeg kunne meget tydeligt huske hvordan jeg havde det
dengang lige inden han døde øhm (.) og hvordan der (.) det var
ligesom sådan en sådan en tids det var ligesom sådan en boble jeg
var indeni der (.) og det det er lidt jeg tror den tid når jeg
tænker på den det kan lidt være sådan et rum jeg kan gå ind i (.) og
så føle (.) så genkalde mig nogle af de følelser jeg havde (.) dengang
(.) men det kan også være sådan en ømhed jeg føler heh over for mig
selv så det stadig sådan lidt et blik udefra hvor jeg ser mig selv
(.) øhm (.) men ligesom med sådan en hvor jeg skal blive ked af det
af at tænke på at jeg sad der (.) men jeg kan både blive ked af det
men måske ømhed er bedre et bedre ord end ked af det (.) når jeg
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tænker på den tid en ømhed overfor mig selv (.) fordi jeg synes der
var mange fine⇗ ting ved og sidde der ja
var din far også på hospice til sidst
nej han var ikke på hospice han var øh: jeg kan ikke huske hvad
afdelingen hed men en afdeling hvor man (.) ligesom (.) godt vidste
at det var her han skulle komme til og dø altså (.) ja (.) og der
var han (.) fem dage (.) som føltes meget (.) det var fem sådan
meget intense dage (.) ja
har du lyst til sådan og beskrive
ja det vil jeg gerne
op til og lige efter
ja øhm: altså jeg tror jeg tænker tiden op til min fars død der er
tolv dage (.) op til min fars død eller det var sådan optakten øh:
min søster kom øh: den (.) altså den (.) dag 1 i optakten kan man
sige hun boede i ((land)) på det tidspunkt så hun kom heh hjem der
dag 1 og min anden søster og niece de var også kommet (.) til
Sønderborg hvor min mor og far boede bor øhm: (.) så vi var ligesom
alle sammen i Sønderborg og den første dag der (.) kunne min far gå
ovenpå i stuen der lå ovenpå og vi kunne spille bezzerwizzer (.)
og:: han kunne drikke en øl (.) og så derfra så det ligesom sådan en
(.) en trappe der (.) det sjov vi siger den gik ned af men når jeg
sådan visualiserer det så er det sådan en (.) så går det op ad (.)
men i hvert fald det er ligesom derfra jeg sådan tæller ned fordi så
kunne han ligesom mindre og mindre for hver dag så kunne han ikke gå
ovenpå og så kunne han ikke vi fik sådan nogen hjælpemidler vi fik
en kørestol og vi fik en hospitalsseng (.) en rollator (.)
rollatoren kom først øhm: (.) og der altså det gik så hurtigt der
kom ligesom en ny ting hver dag og det var altså sådan så fik han den
der ting og så kunne han ikke nå og bruge den fordi så (.) havde han
fået det dårligere (.) og til sidst var han også meget⇗ forvirret
(.) og jeg tænkte sådan (.) at det var okay (.) nu var det nu at han
nok skulle dø øhm: og det sidste så der ∞ligesom∞ var fem dage fem
dage inden han døde der blev han så indlagt (.) og han (.) men han
blev ikke indlagt rigtigt han skulle ind og have skiftet kateter
eller et eller andet eller have lagt kateter jeg kan bare huske jeg
tænkte han skal da ikke ind og have lagt kateter og hjem igen han
skal da blive der altså jeg synes det var sådan helt (.) vanvittigt
at han skulle komme hjem igen fordi jeg tænkte sådan jamen han dør
jo lige om lidt altså (.) hvor de var sådan nej altså der var sådan
en hjemmesygeplejerske som var han skal bare ind og have skiftet
kateter og det endte med at han også blev indlagt og blev der øhm:
og det var også sådan noget med han blev også ved med at få medicin
og væske og mad og sådan noget hvor jeg kan også huske jeg tænkte
sådan det skal han da ikke han skal ikke have mere nu eller sådan nu
kan han ikke mere øhm (.) og det endte jeg tror også det endte med
at det var meget sådan mig og min søster der sagde at at han skulle
ikke have mere (.) af noget fordi han var helt forvirret (.) altså
han var slet ikke sådan min far mere eller det var han men det var
han samtidig ikke øhm og vi sov på eller jeg sov på sygehuset hver
nat de sidste fem dage der (.) og så nogen gange sov min mor der
nogen gange og så nogen gange min søster min moster men jeg var der
hver nat (.) øh:: (.) og var der også det meste af dagen (.) nogen
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gange så var jeg lige nede ved stranden og bade eller min veninde kom
og gik en tur med mig eller (.) men (.) men ellers så var jeg
ligesom der⇗ øh:: og jeg brugte vildt meget tid på og øh synge for
min far (.) eller jeg var tit alene med ham eller så spurgte jeg om
de andre ikke ville gå ud og så sad jeg alene med ham og så havde
jeg taget sådan en højskolesangbog med og jeg tror at jeg fik sådan
sunget hele højskolesangbogen for ham (.) og læste sådan en bog og
op og sådan noget øh og så kom der jo folk der skulle sige farvel og
så noget (.) min farmor kom og min kusine og alle mulige vi var
ligesom inde på den der stue hele familien hele sådan meget af tiden
og hvor vi spillede kort og spiste mad og alt muligt så det var
sådan en meget intens tid jeg tænker meget på det sådan (.) jeg
tænker på det som om at solen altid skinnede derinde og det var jo
også om sommeren heh og det var virkelig det var en meget varm sommer
øh (.) ja jeg tænker på det som at det var lyst hele tiden også jeg
tænker ikke så meget på de der nætter hvor jeg sov der (.) som ikke
altid var så rare egentlig jeg tænker mest på dagene ja (.) jeg (.)
og jeg tænker meget på det som en fin tid jeg tror jeg er meget
sådan (.) øh:: ja (.) lidt insisterende på at det ska- at det var
nogle fine dage at det var nogle fine dage vi havde der og min far
var ikke ved bevidsthed de der sidste dage men han (.) jeg tror jeg
tænker lidt at der var sådan de der dage var der en meget klar
mening for mig om hvad jeg skulle fordi (.) jeg skulle jo sidde der
jeg skulle jo være der og jeg skulle gøre ting (.) med ham eller for
ham (.) øh og det var ja (.) det var ligesom sådan der var sådan et
anker ja (.) og så ja den femte eller nej den sidste dag der jeg
tror jeg havde været ude og gå en tur om formiddagen (.) og så lå
jeg og sov i et vi havde fået sådan en ekstra hospitalsseng ind på
stuen og der lå jeg og tog en lur og mine søstre var der ikke min
ene søster var ude og spise frokost med en af sine venner og min
anden søster var (.) på den campingplads hvor hende og hendes datter
boede så det var bare mig og min mor og min far som var på stuen og
så vækkede min mor mig og var sådan nu nu tror jeg det er nu og så
sad vi ved siden af hans seng og (.) og sådan man kunne høre han
trak vejret på en bestemt måde og så kan jeg huske at jeg bare blev
sådan okay det er nu det sker øh og heh så tog jeg sådan igen den
der højskolesangbog fordi jeg var sådan så så skal jeg lige huske at
synge en sang eller det det sådan det blev meget også sådan en ting
jeg kunne tage fat i (.) og så slog jeg bare sådan lidt tilfældigt
op (.) og fandt en sang jeg kunne synge øh (.) og så sang vi øh:
lysets engel går med glans det var ikke fordi det var sådan en
særlig sang jeg havde et forhold til eller noget det har jeg jo så
fået nu men det var meget tilfældigt at det blev den så sang øh:
mig og min mor den sang sådan imens min far døde der vi eller først
havde vi også prøvet at ringe til min søster og så noget og sige
hun skulle skynde sig at komme jeg kan ikke huske om vi fik fat på
hende jo jeg tror vi fik fat på hende (.) hun kom i hvert fald ind
sådan to minutter (.) efter at han ligesom var død der (.) min
anden søster fik vi først fat på nogle timer efter hun havde været
ude og heh bade eller et eller andet med min niece (.) ja (.) og så
tror jeg så spillede vi noget musik bagefter hørte vi Frank Sinatra
og sådan noget det var også meget jeg tror musik har ligesom hele
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vejen igennem været meget noget jeg tog fat i
er det noget du altid har haft eller var det noget der kom
hm:: jo jeg har altid haft sammen med min far (.) det noget vi
virkelig sådan har delt meget og det var også noget jeg gik meget op
i til begravelse vælg- nogle bestemte sange der skulle synges og et
bestemt sådan nummer der skulle spilles i kirken og sådan noget (.)
fordi det var ligesom det føles på en måde som sådan en at den mest
direkte vej til ham (.) det var musik (.) ja (.) det ikke noget jeg
sådan jeg har ikke tænkt så meget lige på det men det er virkelig
sådan det føltes at det var sådan en måde på en eller anden måde
sådan at komme i kontakt med ham på at det også derfor han lå og var
(.) ikke ved bevidsthed altså der var det virkelig musik at det der
med at synge for ham at det havde jeg en klar forestilling om at det
(.) det kunne han godt høre eller mærke eller forstå mere end de
ting jeg sagde (.) ja (.)
og hvad med tiden efter og begravelsen og
jamen så meget tid efter han døde jeg tror en torsdag og så blev han
begravet allerede en lørdag så det gik sindsygt⇗ hurtigt altså det
var virkelig sådan (.) det gik megahurtigt med og få gjort alle
mulige sådan ting klar (.) øh:: h. jeg kan huske at vi holdt vi
holdt sådan en det der kaffenoget efter begravelsen det holdt vi
hjemme i vores have hvor med sådan vi satte telt op vi plejer vi
har altid hele mit liv holdt sådan en fest for om sommeren for alle
mine fars gamle højskolevenner og min mors venner også (.) og den
fest havde vi ikke holdt det år fordi min far var så syg så den så
begravelsen det blev ligesom den fest øh:: og det det var også
meget det der med at gøre klar til begravelsen mindede helt vildt
meget om at gøre klar til den sommerfest vi plejede at holde fordi
havemøblerne skulle jo stadig vaskes af og (.) der var alle mulige
sådan praktiske ting der skulle gøres vi skulle (.) lave mad og vi
skulle gøre ting (.) og det tror jeg meget vi sådan tog fat i (.)
med sådan og (.) gøre ting øhm:
kan du huske hvordan du havde det i den tid
hm:: jeg kan faktisk huske hvordan jeg havde det lige bagefter der
der kan jeg bedre huske sådan begivenheder eller sådan ting der
skete altså jeg kan huske at vi tog hjem til min moster og onkel og
jeg kan huske at vi spiste kylling og jeg ikke synes heh det smagte
særlig godt øhm: men jeg kan ikke rigtig huske hvordan jeg havde det
(.) øh: jeg kan huske lige da jeg kom ud (.) altså lige da min far
var død og jeg gik ud ad stuen (.) så mødte jeg en pige jeg havde
gået i folkeskoleklasse med oppe på sygehuset øh: fordi hendes mor
lige var blevet indlagt og så kan jeg huske at sidde og tale med
hende men det meget sådan et udefra blik eller det meget sådan jeg
kan se sådan nogle scener (.) men det meget sådan nogle små scener
der ligesom er sådan nogle stilbilleder nærmest (.) sådan os der
sidder på sådan en lille altan der var på sygehuset og solen der
skinnede ind og det var eftermiddag og så det der og sidde og spise
hjemme hos min moster og (.) vaske havemøbler (.) og jeg kan ikke
rigtig huske at jeg jeg ved at jeg var meget ked af det men (.)
men det kan jeg ikke huske så godt (.) jeg kan ikke jeg har ikke
nogen billeder jeg har ikke så mange scener hvor jeg (.) græder
eller er meget ked af det (.) ikke efter han er død (.) eller ikke
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ikke sådan lige tiden efter (..) altså ja (..) især sådan ugen
efter han døde mellem begravelsen og der hvor jeg tog på højskole
der har jeg ikke nogen anelse om hvad jeg lavede (.) jeg ved at jeg
var der hjemme hos min mor (.) men jeg ved ikke rigtig hvad jeg
lavede (..) det øh::
*SP02: kom der mennesker forbi eller var det bare dig og din mor
*SP01: heller ikke rigtig huske det jeg ved heller ikke om min søstre var
der det tror jeg ikke de var fordi de var taget hjem øhm: jeg er
sikker på at min moster må have været der nogle gange (.) øh: men
jeg kan også godt huske noget med at der kom nogen (.) på besøg og
sådan noget der skulle (.) ligesom sige at (.) de var kede af det
jeg kan huske det havde jeg ikke rigtig sådan (.) jeg havde ikke
så meget lyst til at snakke med dem (.) jeg tror meget at jeg ej jeg
jeg kan faktisk virkelig ikke huske det (.) det meget specielt (.)
at jeg ikke kan det
*SP02: er det specielt fordi du ikke fordi det føles underligt eller
*SP01: ja altså på en måde underligt samtidig synes jeg også det giver god
mening fordi det var jo en meget (.) vild tid så (.) men jeg synes
jo jeg synes det er underligt at jeg overhovedet ikke kan huske hvad
jeg har lavet (.) fordi det ligesom også er sådan en (.) fordi at
op til at at op til begravelsen der har hver⇗ dag⇗ sådan ligesom et
billede eller noget og hænge det op på og så er der den der tid
bagefter som bare er sådan h. og jeg ved ikke hvad der skete (.) op
til han døde der var hver dag jo signifikant (.) og bagefter er
mere sådan en (.) et eller andet det var sommer
*SP02: hm:: og så (.) tog du på højskole efterfølgende
*SP01: ja så tog jeg så en uge på højskole (.) og det tror jeg var meget
sådan min far han havde også gået på højskole og han (.) synes det
var så fedt da han havde gået på højskole så der var jeg sådan
jamen selvfølglig skal jeg tage (.) en altså det var sådan en
gammel elev kursus arrangement noget (.) så jeg var sådan
selvfølglig skal jeg tage på højskole for det vil min far jo synes
at jeg skulle (.) og jeg havde også lyst til det (.) jeg tror jeg
tænkte også meget at det tidspunkt han døde på det det var (.) det
var virkelig godt timet heh eller sådan fordi min ene søster var
hjemme fra ((land)) og min anden søster var på ferie i Sønderborg
hvor han jo ligesom var og øh: jeg havde sommerferie og skulle
ikke noget så vi var ligesom alle sammen i ((by)) jeg tænkte
virkelig meget på sådan at det her det er det perfekte tidspunkt
hvis han havde hvis han var død to måneder senere så havde jeg ikke
kunne starte på studie så havde jeg ikke alle mulige ting øhm så
det tænkte jeg virklig det tænker jeg stadig på at (.) at altså
hvilket jo også er vildt underligt at sige jo men det var sådan
(.) det var virkelig meget praktisk tidspunkt at han døde på (.)
jeg tænkte også eller har også tænkt på det ligesom om han (.)
sådan satte mig fri til og flytte og ligesom leve mit liv for det
havde også været svært hvis han havde været der hjemme havde han
været syg
*SP02: hm:: tænker du meget (.) eller jeg ved ikke om det er det samme nu
og efter eller ikke efter men senere øhm: på (.) du siger det med
hvad din far gerne ville have haft og også at han sætter dig fri er
han hvordan er han i din bevidsted
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*SP01: ja (.) ja jeg tænker meget på ting (.) han ville synes at (.) synes
var gode for mig eller øh:: jeg tænker også godt nogen gange hvis
jeg bruger mange penge på et eller andet så tænker jeg jamen det jo
(.) det lidt en gave fra ham heh eller sådan (.) at øh: (.) at han
stadig godt kan være en der kan gøre ting for mig (.) øh:: (.) ja (.)
og jeg tænker jeg har det også sådan (.) jeg prøver nogen gange det
med at skrive breve til ham det ikke altid at (.) at det giver mig
vildt meget men det (.) ej jo nogen gange gør det jeg kan i hvert
fald noget nogen gange sådan henvende mig til ham (.) og jeg havde
det første lange stykke tid efter han døde så havde jeg sådan en
ting med at når jeg skulle sove så sagde jeg altid sådan lige højt
sådan (.) godnat far (.) det kan jeg stadig godt gøre nu je- sådan
nærmest uden jeg tænker over det siger jeg det bare lige jeg gør det
kun hvis jeg er alene øhm: så ja (.) jeg tænker meget (.) på (.) at han
sådan at han er i mit liv (.) stadig
*SP02: og hvorfor er det vigtigt for dig
*SP01: jeg tror at (.) at jeg synes han er at at han betyder så meget for
hvordan jeg er som menneske altså (.) både så noget selvfølgelig
sådan selve min eksistens kan jeg ligesom takke ham for men også (.)
ja altså interesser jeg har jeg ligner ham på mange punkter altså
både udseendemæssigt men også (.) min måde og være på øhm: også mange
måder jeg ikke ligner ham på men jeg ligner ham også (.) og jeg har
også lyst til at hans (.) godt kan blive ved med at forme hvordan
jeg er (.) at han godt kan blive ved med at have sådan en påvirkning
på mig (.) og så tror jeg også det er sådan noget med (.) ikke at
glemme ham (..) det betyder meget for mig (.) jeg tror også at han
har altid han har bare altid været sådan en som alle mine venner øh
kendte og (.) altså alle vidste altid hvem min far var (.) så jeg
har også lyst til at de nye venner jeg har de skal også vide hvem
min far (.) var og det skal (.) altså ja så jeg fortæller også altid
meget om ham (..) det kan jeg rigtig godt lide heh eller sådan det
betyder meget for mig fordi (.) det er for jeg tror det at han er
min far det er sådan en stor del af min identitet fordi jeg synes
han er meget særlig (..) og jeg (.) ja jeg tror jeg er vildt stolt
af ham altså (.) jeg har altid synes han var megasej (.) så derfor
skal han jo stadig være min seje far selvom han er død altså (.) ja
(.)
*SP02: hm:: nu spørger jeg måske sådan lidt åndsvagt men tror du det ville
gøre en forskel hvis det havde været (.) en anden relation
*SP01: altså hvis jeg havde haft en anden relation til min far
*SP02: hvis det havde været en anden person hvis nu det havde været din
morfar tror du så sorgen havde været på samme måde
*SP01: det tror jeg ikke men jeg ved ikke hvis nu det havde været min mor
altså jeg tror helt sikkert at (.) hm:: at (.) det med at min sorg
er på den her måde det er meget (.) ja altså fordi (.) jeg tror
mig min far og jeg vi delte mange interesser og det tror jeg faktisk
har en stor betydning for hvordan jeg savner ham nu at det var ikke
fordi (.) at vi talte vildt meget om følelser eller hvordan har du
det bla bla bla altså det var mere sådan noget vi lavede ting sammen
hvor min mor og jeg det er ikke fordi vi sådan laver måske lidt
laver vi også jo vi laver også ting sammen men det mere sådan vi
taler sammen så det havde helt sikkert været noget andet jeg havde
savnet (.) og derfor havde jeg måske ikke haft ligeså meget brug for
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(.) at fortælle det jo meget hypotetisk heh men jeg tror meget jeg
har brug for at fortælle om min far fordi (.) at der er så mange (.)
interesse øh: ting eller der er så mange af sådan nogle ydre ting
ved ham som jeg synes (.) er (.) sjove (.) og ikke øh (.) ikke
hovedsageligt at han var god at snakke med eller at det var ligeså
meget alle mulige andre ting ja
*SP02: øhm:: og du sagde det med når I sidder i Børn Unge og Sorg at øhm
der kan være nogen ting man godt kan relatere til og så er der andre
der ikke er de samme (.) er det uafhængigt af hvis nu er to f.eks.
der har en forældre eller en far der begge er døde til kræft er der
så mere du kan spejle eller ting som er de samme hos sådan en person
end en hvis mor har begået selvmord eller er det uafhængigt af
hinanden
*SP01: hm:: ja hm: (..) jeg tror at der kan godt være nogle forskelle i det
der øh: (.) der er ligesom forskellige dele af det jeg synes det der
med relation til venner f.eks. der er der mange tin- der er det
uafhængigt om det er mor eller om det far folk har mistet da det
mere øh (.) ja relationen til vennerne øh:
*SP02: er det i forhold til hvordan folk agerer og
*SP01: ja
*SP02: og hvad hvad er ens
*SP01: jamen der kan være mine venner har været ret gode til og reagere men
at der stadig er alle mulige ting der er svære (.) øh i forhold til
at ja hvordan jeg egentlig selv gerne ville tale om min far og det
måske ikke helt fylder så meget nej ja det ved jeg ikke lige men det
der der det der ikke altid er det samme det er der er nogen eller
jeg synes jeg oplever nogen der er meget sådan skuffet over hvordan
deres venner har reageret eller der har mistet venner efter de har
mistet en forældre det det kan jeg ikke relatere så meget til så det
er ligesom sådan den ene del men det der med hvad man savner nu (.)
da (.) kan jeg ofte godt mærke en forskel på om det er mor eller far
(.) øh: og jeg tror i hvert fald der i går da jeg var til den der
supervision der var der talte vi lidt om hvad man savnede ved sin
mor eller far og der var der mange af dem (.) som havde mistet deres
far som sagde sådan (.) at de manglede en til at sætte rammer og så
noget at der var ligesom nogen af de funktioner som fædrene havde
som jeg godt kunne genkende og nogle af funktionerne som mødrene
havde som jeg tænkte ja det var også det jeg ville savne hvis det
var min mor jeg havde mistet øhm: (.) men ja ellers så tror jeg jeg
ikke jeg glemmer faktisk tit når jeg sidder og snakker med nogen om
det er deres mor eller far de har mistet
*SP02: ja så er det mere sådan følelserne eller det der bliver sagt eller
*SP01: ja det mere (.) hvordan det føltes (.) og (.) ofte noget med sådan
omverdens reaktioner synes jeg også tit vi snakker om
*SP02: okay er det fordi det er det der fylder mest hos dig
*SP01: ja hm:: (.) jeg tror det er noget af det der er let og sådan (.)
eller (.) noget af det man kan genkende eller måske kan genkende
måske fordi vi ligesom alle sammen har prøvet og miste en⇗ og det har
omverden skulle reagere på hvor selve sådan relationen til den man
har mistet og det man savner det er mere individuelt og ja fordi
relationen har været forskellig
*SP02: ja okay øhm du sagde på et tidspunkt sådan lidt i en indskudt
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bemærkning at (.) skill- eller finde ud af hvad sorgen egentlig er
hvis du skulle sætte nogen ord på hvad det er for dig
ja (.) hm: (.) s::- ja hvad sorg er (.) det egentlig ikke (.) eller
jo jeg ved faktisk ikke om det er et ord jeg bruger så meget om mig
selv jeg tror i hvert fald aldrig at jeg har sagt at jeg sørger (.)
det måske mere en ting jeg har at jeg har en sorg (.) som en del af
mig øh: som er en del der (.) der har givet mig øh: eller som er en
del der er med til at definere hvordan jeg er fordi den sorg den (.)
jeg tror i hvert fald der der sådan en alvors (.) ting eller sådan
en anden alvorsfølelse forbundet med sorg (.) for mig (.) det er
sådan ja (.) jeg har en sorg det tror jeg jeg har ja
ja og har du den på samme måde som du havde lige efter længere tid
efter og nu
(..) det heh et godt spørgsmål øhm: jeg tror at at der er i hvert
fald noget med at der er sådan en sorg og et savn som fletter sig
lidt ind i hinanden men som måske skiftes lidt til at fylde mest hvor
savnet det er meget rettet mod min far og sorgen det er ligeså meget
sådan en (.) jeg har mistet eller der er en der er død og derfor har
jeg øh (.) ja der der er noget jeg mangler mere og hvor savnet der
er mere sådan en længsel eller sådan (.) mod ham (.) ja
og de følelser som du også nogen gange kan have som du også kan
snakke med din veninde om f.eks. er det inden i sorgen eller er det
væk fra sorgen
jeg tror mere det er over i savnet ihvertfald når det er (.) de
her detaljeret eller følelser der ligesom er forbundet meget med
minder og så noget (.) hvor sorgen er ikke så meget forbundet med
konkrete minder det er mere sådan det her vilkår jeg har (.) at min
far er død jeg tror også ja at (.) en sorg over at min far død og
min far var syg og jeg skulle opleve at min far var syg men det er
mere sådan så nogen generelle øh: og ja sådan overordende (.) ja
vilkår der er forbundet med sorg (.) også nogle overordnede følelser
så noget jeg er ked af det fordi min far er død det kan godt være
forbundet med sorgen
hvad for nogen andre følelser kan det være også hvis der er andre
ja (..) hm: (..) jamen jeg jeg tror jeg har lidt lyst til og sige
sådan jeg er vred men det tror jeg egentlig ikke at det er en
følelse jeg har oplevet så meget det mere en følelse jeg tit .h hører
andre bruge så derfor (.) popper den ligesom op fordi det er meget
sådan noget folk siger eller folk forventer tror jeg (.) men jeg
tror egentlig ikke at det er en følelse jeg selv (.) har følt så
meget ja
ja så mest jeg er ked af det kan godt ligge i sorg
mest ja ja
ja okay og det med du siger det noget du har og noget der definerer
dig hvordan definerer sorg dig
jamen jeg tror det handler (.) lidt om den her alvor (.) der er
blevet en del af mit liv eller (.) altså at jeg ligesom har oplevet
at nogen kunne dø øh: (.) ja det (..) det tror synes jeg definerer er
sådan definerende for mig eller at at jeg har oplevet at miste
nogen (.) på den der måde øh:
og på den der måde er det (.) hvad ligger der i det
heh ja (.) altså nogen hvor det ikke var jeg ser det som det noget
andet end at miste en kæreste eller selvom jeg faktisk også ser
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rigtig mange paralleller til den slags brud så er det også noget
andet øh: og miste nogen til døden fordi det ikke noget man selv på
nogen måde (.) i hvert fald ikke den her type død har en aktiv i
eller kan gøre noget ved altså (.) at jeg har oplevet at (.) at
nogen kan dø uden at man kan gøre noget ved det
okay og hvordan ser du paralleller til f.eks. og gå fra hinanden som
kærester
øhm: det (.) og have en og have et liv hvor der lige pludselig
mangler en meget betydningsfuld person øh som hvor man skal finde ud
af hvordan man skal leve livet øh uden den øh (.) g det ser jeg også
det kan også være en sorg ja (.) jeg har talt med min gode veninde hun
er lige gået fra sin kæreste og hun har bare vi har talt meget om
det her med når årstiderne skifter og man skal finde ud af at være i
(.) for hver gang årstiden skifter så skal man ligesom finde en ny
måde og være i verden på med sin sorg og det tror jeg er en følelse
som er meget sådan (.) sammenlignede mellem os to altså at (.) at
man kan ligesom finde en måde nu ved jeg hvordan det skal være når
det er vinter så kan jeg være i verden på den her måde og være på
den her måde (.) nu bliver det forår hvordan skal jeg så finde en
plads til min sorg hvor skal jeg så gøre af den
okay og er det fordi årstiderne skifter eller fordi der er andre
minder eller hvad er det der gør at
ja jeg tror både det fordi der er andre minder men det er også lyset
og længden på dagen og (.) men men også rigtig meget andre minder der
også er eller sådan andre rutiner der sådan er eller ting man
plejede at gøre nu har jeg lige været hjemme altså i mit
barndomshjem og det var en anden måde at være der på nu (.) end det
var sidste gang jeg var der hvor det var vinter fordi nu kunne man
gå ud i haven og så var der nogle andre ting jeg savner fordi (.)
nå men så plejede min far og sidde der og så plejede vi at gøre det
her og det her og nå okay fuglene kvidrer på den her måde så minder
det mig om ham sådan her og så er der ligesom nogle nye minder
der bliver aktiviteret fordi solen skinner på en anden måde
hvis nu du skulle du har godt nok sagt det med ked af det men hvis
du skulle er der andre ord du vil sætte på sorg
øhm: (..) altså følelser eller bare ord
det kan være hvad du har
det er også sådan når jeg sådan ser det for mig når jeg sådan ser
sorg for mig så er det også sådan en lille mørk (.) sådan en lille
mørk ting (.) men det ikke kun noget dårligt fordi det også fordi
det også min (.) det er sådan en jeg ved ikke om det er en ting (.)
men det er sådan et så noget jeg har jeg jeg tror meget det der med
at (.) det min og det er noget jeg har (.) og det er noget der kan
gøre mig ked af det men det også noget der har noget der (.) det
også mig og det er også noget der er sådan (.) jeg synes det er
irriterende og sige det har heh lært mig noget men det har jo været
med til forme vildt meget hvordan jeg er i verden på (.) og hvordan
jeg håndterer alle mulige ting på og jeg tror også på det ikke kun er
på en dårlig måde (.) øh:: jeg ville selvfølglig hellere have min
far end at have den (.) de ting jeg har lært (.) at miste ham men
jeg tror stadig på at (.) at det også har givet mig noget der er på
en eller anden måde også sådan en (.) der kan også være noget ro i
den der sorg (.) fordi der er ikke noget at gøre altså hvis jeg
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sammenligner med hvis jeg sammenligner med hvordan min sorg var
før han døde hvor jeg også altså da han var syg der var der også en
sorg men det var mere urolig sorg fordi der var sådan en ukendt
fremtid eller (.) der var ligesom noget der skulle ske og man kan
sige den sorg jeg har nu den er mere fast (.) fordi jeg ved den nok
overordnet set nok kommer til at beholde den form den har (.) i
hvert fald selvfølgelig så kommer der til så dør min mor på et
tidspunkt og så noget men (.) men den form den har den (.) den er
der ligesom
tror du så den form den har er det så en ny sorg der ville komme
senere i livet med hvad der nu sker eller er det den form der så
udvikler sig
jeg forestiller mig lige umiddelbart at det vil være en ny sorg (.)
jeg tror at jeg ville have brug for ligesom at have min far som en
sorg og (.) ikke ligesom lægge til (.) ja det håber jeg i hvert fald
at jeg kan adskille de der ting selvom selvfølgelig vil det også være
forbundet på nogen måder men (.) men at ligesom det er forskellige
personer (.) i verden så er det også forskellige sorger
hm og det du sagde med at det er irriterende og sige det har lært
dig noget hvorfor er det det
heh jeg tror det hm:: (.) fordi det lyder lidt som sådan en kliché og
sige (.) fordi det ikke sådan fordi jeg har dårlig samvitighed over
at det har lært mig noget (.) det mere fordi jeg kan blive bange for
at det ikke er rigtigt og så (.)
at det er forkert at du har lært noget
ja ja (..) at sådan at det er (.) at det (.) nej det er rigtigt men
jeg kan godt mærke jeg synes det er sådan lidt på en eller anden
måde sådan lidt fjollet at sige (.) at jeg har lært noget (.) men
det er nok mest det der med jeg synes det lyder som sådan (.) sådan
en selvhjælpsbog eller sådan noget
okay og det fordi det er du ikke
JA (.) ja jeg gider ikke (.) sådan en der har arbejdet med min sorg
og så fået noget godt ud af det eller
okay (.) hvorfor ikke
hm: ja heh ja det jo egentlig fjollet eller (.) ja hvorfor ikke (.)
fordi at fordi jeg på en måde har lyst til at det skal være så
bevidst (.) at min sorg det er det en der også (.) det ikke en jeg
kan forme (.) som jeg gerne vil⇗ (.) det tror jeg lidt det er men
det også en der lever sit eget liv og en der er som den er altså det
hænger jo måske det måske lidt ligesom det her med at altså jeg er
ikke stærk⇗ fordi jeg har reageret på en bestemt måde jeg reagerede på
den måde jeg kunne reagere og jeg har ikke øh lært noget af min sorg
fordi jeg skulle have noget godt ud af det på trods jeg har (.) lært
noget af min sorg fordi man lære noget af (.) alt det man oplever
(.) øh: ja at det ligesom noget der er et noget der er sket
ja du sagde tidligere håndtere sorg det med at håndtere det hvad
ligger der i det
hvad var det nu jeg sagde kan du huske det
jeg tror du har sagt det nogle gange i forbindelse med bl.a. i tiden
efter hvor du tog på højskole at det var den måde du håndterede din
sorg
øhm: (..) altså jeg tror det der med at håndtere sorgen det (.) jeg
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tror hm: ja jeg jeg ved ikke rigtig sådan hvor bevidst min
håndtering (.) har været (.) jeg tror ikke netop ikke jeg har tænkt
nu må jeg hellere gøre sådan og sådan og sådan eller sådan fordi så
(.) skal jeg nok få det bedre eller så (.) jeg på en eller anden
måde så at tingene bare sket (.) rundt om mig samtidig med det er de
jo ikke for jeg har jo stadig opsøgt at øh: blive på mit studie
eller tage på højskole som jeg havde planlagt på forhånd men (.) jeg
tror det der med at håndtere sorgen det fordi jeg er meget bevidst
om hvordan eller jeg ved at andre (.) har håndteret det på andre
måder så derfor kan jeg ligesom se at min måde også har været en
måde at håndtere sorgen på altså det der med at der er forskellige
måder at gøre det på (.) øhm men at i virkeligheden er den der
håndtering i virkeligheden måske ikke så bevidst eller sådan det
ikke sådan en strategi jeg har lagt eller der bliver lagt det ved
jeg ikke om der er nogen der gør ja
øhm: hvad tænker du er det sværeste ved sorgen
det sværeste ved at min far er død og ikke er der eller det sværeste
ved sådan
hvis det to forskellige ting
ja fordi jeg tror på en måde altså der er det der savn (.) altså
overordnet set er det sværeste at (.) at jeg ikke (.) ka- altså kan
tale med min far når jeg har lyst øhm (.) men sådan som jeg har det
(.) altså ud over det så tror jeg også det er hm: altså det noget
jeg slet ikke snakket så meget om men det er måske at finde ud af
hvordan øhm: familie nu (.) er altså hvilken slags familie vi er nu
og hvad (.) hvad det vil sige og komme hjem og altså fordi jeg er
vokset op ved min mor og far og nu er det min mor jeg tager hjem til
og hun bor i det samme hus og møblerne står på samme måde men det
noget andet og komme hjem og vi skal være sammen på en anden måde og
de:t (.) er noget andet det tror jeg måske er sådan en af de største
udfordringer det er det med og være sådan (.) hvad er vi hvahvordan er vores familie nu hvordan skal vi være sammen nu
er det også det du tænker mest på eller er der også andre ting eller
noget helt andet
jeg tror nej det tror jeg er sådan noget jeg tænker mest på ja (.)
ja især sådan nu har jeg kun en mor nu så skal skal hun så alle de
ting som min far alle de behov heh jeg ligesom fik opfyldt af min
far hvem skal nu opfylde dem skal min mor det eller skal det bare
være nogen andre der gør det eller skal det bare skal jeg selv gøre
det ja øh (.) og så tror jeg også en anden ting er at finde ud af
hvilken rolle det med at jeg har mistet min far spiller i forhold
til hvem jeg er altså jeg tror nogen gange så (.) det her med jeg
har mistet min far det jeg kan godt blive i tvivl om hvor meget det
betyder for øh hvordan jeg træffer valg eller hvordan jeg møder nye
mennesker fordi jeg tit får og vide sådan jamen så kan det være du
har svært ved og give dig hen eller det kan være du er bange for at
miste igen okay alle sådan nogen øh (.) sådan psykologiske heh øh
effekter det kan have at miste det kan jeg godt nogen gange blive
sådan (.) shit (.) er det (.) hvor meget er noget jeg har eller
noget jeg oplever eller hvor meget er sådan noget tanker jeg gør mig
fordi jeg har en viden
er det noget som folk siger til dig eller
jeg tror mere det er noget jeg selv tænker
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*SP02: og det med din familie og shit det kan være at alt det her sker er
det en del af sorgen eller er det udenfor den kugle hvis man skal
sige det sådan
*SP01: ja nej jeg tror det er udenfor kuglen (.) der er faktisk lidt svært
at vide hvad der er inden i kuglen ud over kedafdethed (.) og ja
det der er på en eller anden måde meget sådan (.) basic det tror
jeg sorgen at på en måde er den meget enkel (.) den er at jeg er
ked af min far er død og jeg ikke kan snakke med ham mere (..) ja
*SP02: og så de andre ting det er noget der er sådan kommer med eller
*SP01: ja det er nogen det er noget der forbundet (.) men det er ikke
indeni den fordi måske fordi det er nogen ting som godt kan blive
anderledes (.) hvor det der med sorgen den er mere den er som den
er
*SP02: og det der fylder mest det alt overskyggende det er savnet til din
far
*SP01: ja
*SP02: og så sorgen det er en sort kugle som er indeni dig
*SP01: ja (.) ja præcist det tror jeg er meget (.) rigtigt
*:
@End

Interview 7
@Begin
@Languages: dan
@Participants: SP02 Interviewer, SP01 Informant
@Options: CA
@ID: dan|change_corpus_later|SP02|||||Interviewer|||
@ID: dan|change_corpus_later|SP01|||||Informant|||
@Media:
7, audio
*:
*SP02: øhm først så vil jeg gerne vide hvor gammel du er
*SP01: jeg er 28
*SP02: og hvem er det du har mistet
*SP01: min mor
*SP02: hm: og hvordan har du mistet hende
*SP01: hu:n døde til en blodprop i hjertet
*SP02: hvor lang tid siden er det
*SP01: det er (.) 2 år og fire måneder siden
*SP02: og det var pludseligt så eller
*SP01: ja ingen advarsel ingen ting overhovedet det var faktisk min far der
fandt hende på gulvet ude på badeværelset så hun havde bare sagt
sådan om aften at (.) øh: jeg tror de jeg var jeg var ikke til stede
øhm: men hun havde bare sagt at hun havde det lidt dårligt og at hun
lige ville (.) gå ned og lægge sig lidt og det har hun (.) hun var i
overgangsalderen så det har min far tænkt ja ja hun er nede igen om
(.) 20 minutter da der så var gået en halv time og hun ikke var
kommet ned så gik han op og tjekkede til hende og så (.) det var
meget pludseligt
*SP02: ja og hvordan fik du det og vide
*SP01: øhm: jamen det var sådan at mine forældre boede (.) i:: udlandet på
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det tidspunkt og jeg var her hjemme (.) fordi jeg var ved at skrive
speciale skulle aflevere den 30. januar og hun døde så den 28.
december så jeg havde valgt at holde jul i Danmark og nytår og for
at kunne fokusere på mit speciale øhm: så jeg kan huske jeg sad og
så en tv-serie med min lillesøster og som boede hos mig på det
tidspunkt og så ringede min far øh: (.) ja og fortæller det (.) øhm:
så ja
og hvordan har du lyst til at beskrive tiden efterfølgende hvordan
den er
altså på timerne efter eller dagene efter
det hele
øhm: jamen hun (.) det skal nok lige siges min lillesøster hun er
væsentlig yngre end jeg er hun er 7 år yngre end mig øhm: så hun
havde været hun er lige blevet 18 kan jeg huske så for mig var det
nok mere fokus på hende end fokus på mig selv øhm: (.) men jeg kan
da huske at altså vi skulle hjem til min veninde og spise og det
første jeg gør det er bare at ringe til hende og sige altså jeg var
jo totalt i chock og forvirret og jeg kan huske jeg sagde til hende
at jeg ved ikke helt om vi kan komme og spise fordi min mor hun er
død og så sagde jeg faktisk ikke mere og hun var sådan okay vi
kommer og henter jer og det gjorde de så og jeg ringede til min
specialemakker og sagde at øh: jeg vidste ikke lige med specialet
fordi min mor var død og jeg blev nok nødt til at tage ned til min far
fordi jeg vidste ikke hvor hun skulle bisættes eller noget så det
var sådan du ved jeg handlede jeg var meget handlekraftig og fattede
overhovedet hvad det var (.) der egentlig var sket øhm: og sådan
tror jeg faktisk det var i meget lang tid for mig at der gik rigtig
lang tid før jeg opfattede hvad det egentlig var der var sket (.)
øhm: så det gik mere på at hjælpe mine søskende og min far end
egentlig at forholde mig til det tror jeg (..) jeg tror jeg var
meget følelseslammet og meget øhm: det ved jeg ikke altså jeg husker
meget lidt jeg kan huske hvad vi lavede og hvad der skete men og så
kan jeg huske jeg skulle ringe til alle mine forældres venner og (.)
var egentlig kun ked af det hvis jeg sagde det højt men ellers ·ja
det ved jeg ikke· og (.)
du fik det bare til at fungere eller
ja ja det bliver man jo nødt til (.) tænker jeg men men det sådan
meget normalt for mig at når alt så er faldet på plads så er der tid
til det så man kan sige så havde vi det lige pludselig en begravelse
der skulle planlægges og øhm: min far han havde været syg kort tid
inden min mor døde så han havde også nogle begrænsninger der gjorde
at jeg sådan måtte træde til og (.) være den voksne så når alt det
ligesom så var faldet på plads så var det jo så jeg kunne jo jeg kan
da huske om aften (..) jo om aftenerne der var jeg jo mig selv efter
jeg havde lagt ·min far i seng· og sådan noget øhm: der der kan jeg
huske at der var jeg rigtig ked af det der var nok der jeg mest
reageret og så om morgen når jeg så stod op så kunne jeg tage mig
af min familie igen og så kunne jeg være mig selv og så (.) ja
reagere
så det var meget sådan lidt en måske en splittet følelse eller
ja det tror jeg godt man kan sige jeg sy- jeg tror langt hen ad
vejen altså hvis jeg blev så blev de andre også ked af det øhm: og
og det det jo ikke fordi man ikke må være ked af det selvfølgelig (.)
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må man det men jeg tror bare for mine søskendes skyld min lillebror
var 16 på det tidspunkt øhm (.) jeg tror bare at det ved jeg
jeg har jo langt hen ad vejen været den stærke i familien så jeg
tror hvis de så mig bryde sammen så ville de blive bange det var
det samme da min far blev syg der var det også lidt mere altså der
afskærmede vi meget dem for at de ikke helt forstod hvor slemt det
egentlig var øh: (.) og der tror jeg vi lidt vi gjorde min far og
jeg i hvert fald på samme måde at de fik lov til og blive skånet
for meget af af af de beslutninger vi skulle tage omkring hvad der
skulle ske med min mor (..) ja og så var min far han var meget
sådan (.) han var meget forvirret og meget øhm meget det klart meget
følelsesladet de havde været sammen i (.) 37 år tror jeg
*SP02: hold da op
*SP01: ja de var barndomskærester og hun døde i en og hun var 50 da hun
døde ikke øhm: 37 jo 37 havde de været sammen øhm: så (.) så for
ham han har jo mistet alt i sit liv så der tror også for ham der
var det mere du ved at (.) han fik lov til at reagere når jeg var
der øhm: jeg tror faktisk jeg holdt det meget for mig selv i starten
*SP02: hm: hvordan var det
*SP01: (..) hm: (..) altså jeg tror det var (..) det sjovt der er aldrig
nogen der har stillet mig de her spørgsmål før (.) øhm:: (.) men jeg
tro- det ved jeg ikke det ved jeg faktisk ikke (.) altså når jeg
tænker tilbage havde det nok været rart at vi sammen kunne have (.)
sørget på en anden måde tror jeg men (.) jeg vil sige sådan er vores
familie bare ikke skruet sammen der er følelser det er sådan noget
der er sådan lidt holder sig der hvor øhm: så det det jeg synes jeg
ved ikke men jeg kan også altså jeg kan huske jeg havde jeg havde
selvfølgelig behov for og reagere og jeg havde behov for at være ked
af det (.) men det var så meget sammen med (.) min daværende kæreste
øhm: så måtte han ligesom samle mig op når vi var alene øhm: men jo
altså jeg kan da huske det jo var sindsygt hårdt (.) det var det da
og der var der også tidspunkter hvor jeg brød sammen
*SP02: og hvordan reagerede du så f.eks. når du var sammen med din kæreste
og du siger du brød sammen
*SP01: .h jamen der det ved jeg skulle jo nærmest bare kigge på ham så blev
jeg jo rigtig ked af det øh: og græd jo nærmest uhæmmet ·tror jeg·
det det ret svært for mig at huske hvad det egentlig var der skete
mange af tingene jo jeg kan huske det i grove ting men jo altså jo
jeg kan jo huske jeg var rigtig ked af det specielt om aften øhm: og
jeg kan da også huske at det ledte til rigtig mange skænderier
fordi han jo synes det var skide irriterende at (.) nu var det jo
ikke ham der havde mistet men han synes jo det var skide
irriterende at jeg var ked af det hele tiden og jeg tror han havde
mere svært ved den der dobbelthed i min reaktion at jeg var en
person når jeg sad sammen med mine søskende og min far og at jeg så
(.) havde behov for noget helt andet når vi var alene det tror jeg
det havde han helt vildt svært ved og håndtere men det er jo i
virkeligheden sådan jeg selv har haft (.) bedst med det tror jeg
øhm: også fordi jeg ikke tror jeg tror måske at grunden til jeg
gjorde det nok ikke har kunne give mig den omsorg som jeg havde
brug for hvis jeg reagerede øhm: (..) jeg ved det ikke jeg har
selvfølgelig ikke min far er blevet bedre efterfølgende men han har
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altid været meget sådan hvis man bliver ked af det så ved han ikke
rigtig hvad han skal stille op øhm: så jeg tror også at at det har
også været med til at gøre at jeg har holdt det lidt mere for mig
selv og det også når det er kommet til mig selv ikke
okay og så sagde du at du at du måske reagere efterfølgende da alt
det praktiske var kommet på plads hvordan skete der et skift der
eller
øhm:: man kan sige jeg gik jo direkte fra og være nede hos (.) min
familie til så at rejse tilbage til Danmark og så havde jeg lige
halvanden uge så skulle jeg aflevere speciale så der var jo der var
jo faktisk en ret lang periode hvor jeg blev nødt til at
tilsidesætte rigtig mange følelser for at fokusere på at først
skulle min mor bisættes så skulle (.) der er en masse papirer
specieltalet fordi hun er død i udlandet der er en masse ting man skal
forholde sig til i forhold til danske ambassade og så lukker de jo
konti og (.) jamen der er alt muligt øhm: og så alt det med at
skrive speciale vi vi skulle være færdige den dato så der var ikke
noget med at udsætte det eller noget som helst så der var bare
rigtig mange (.) andre ting jeg blev nødt til at få på plads først
øhm: og så kan jeg egentlig huske at da jeg så er færdig med at
aflevere speciale eller da jeg har afleveret øhm:: (.) men da var
jeg jo det er man sikkert også selvom man ikke har gennemgået det
jeg gennemgik men jeg var jo helt tom indeni kan jeg huske og jeg
havde to uger hvor jeg bare sad derhjemme øh:: og jeg tror faktisk
ikke rigtig jeg har lavet andet end nærmest stirre ud i luften uden
at noget i den stil øhm: der tror jeg ligesom at der der kunne jeg
slappe af og (.) sådan begynde og forstå hvad det egentlig var der
var sket den sidste måned
hm:: og hvad så efter de to uger
så startede jeg på fuldtidsjob
hvordan var det i forhold til alt det du havde gennemlevet
øhm: det var sindsygt hårdt jeg startede heldigvis samme sted som
jeg havde været student så de og jeg havde været der i mange år så
de kendte både til at min far havde været syg og så (.) jeg var
egentlig stoppet (.) eller blevet fyret d.18 december min mor dør
d. 28 øhm: og så er det så en kollega skriver til mig d. 3. januar
og spørger hvordan det går og om jeg snart er færdig med specialet
og så skrev jeg bare tilbage til hende at lige nu var jeg til min
mors bisættelse så det gik nok ikke lige så godt og så havde hun jo
sagt det til ledelsen som så skriver en mail til mig om at nu havde
de hørt det her og de var rigtig kede af det var sket så man kan
sige de vidste jo hele historien øhm: jeg startere så faktisk ud på
fuld tid og de spurgte mig om jeg ville starte på deltid og det sagde
jeg nej til fordi de to uger hvor jeg havde bare siddet derhjemme
der fandt jeg ud af at jeg bliver fuldstændig skør⇗ i bolden hvis jeg
skal sidde derhjemme og jeg havde havde rigtig svært ved og være
alene (.) fandt jeg ud af øh: så så når min kæreste daværende
kæreste arbejdede rigtig meget han havde eget firma så nogen gange kom
han jo først hjem klokken ni om aften og jeg havde virkelig svært
ved og sidde der hjemme fra tidlig morgen til sen aften øhm: så for
mig jeg tror altså jeg lavede sådan en aftale med dem om at jeg var
på fuld tid men i det omfang jeg kunne og det har jeg egentlig været
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det er jeg egentlig stadigvæk så hvis jeg har perioder hvor jeg
jeg har det svært så (.) er jeg sådan (.) jeg er der men hvis ikke
jeg lige præsterer som (.) som jeg egentlig skal så bliver der ikke
set ned på det øh: (.) men jeg kan da huske det var hårdt og jeg
havde da megadårlig samvitighed fordi jeg nogen dage måske kun
kunne skrive vi skal registrere tid så nogen dage kunne jeg måske kun
registrere to timer ud af de otte timer jeg måske havde været der og
det var megafrusterende øhm: men øh men det har jeg jo så måtte
lære og leve med sådan er det nu når man har været det igennem som
jeg har hvis ikke man vil knække sammen på
*SP02: er det det samme du siger at du har lidt samme øhm arbejdsforhold
eller hvad man skal kalde det nu hvor at du selv sådan kan
administrere hvis du har perioder hvor du ikke har det så godt øhm er
det har du det sådan nu i forhold til lige efter
*SP01: hm::: (..) .h altså jeg kan da huske
øhm: lige efter der (.) det ved jeg jeg var ikke jeg havde
ingen
overskud og ingen ? energi og fuldstændig⇗ ved siden af mig selv øhm:
og for mig var det en kamp du ved bare og komme ud af sengen og det
første jeg gjorde jeg gik jo på arbejde og det første jeg gjorde
når jeg kom jeg igen det var at gå i seng igen altså så man kan
sige jeg var jo overhovdet ikke mig selv (.) øhm: jeg har altid
været den der energiske som skulle være med til alt og sørge for
alt og har arrangeret alt og der gik jeg meget over til at være
altså jeg skulle jo nok deltage hvis der var nogen der inviterede
mig til noget men jeg inviterede ikke selv til noget og jeg kom
ikke selv med forslag og jeg var ikke den der tog kontakt så jeg
blev meget indelukket (..) øhm:: specielt det med overskuddet det
(.) det har jeg stadig ikke helt fundet (.) endnu øhm: men (.) jeg
vil sige i mine gode perioder der kan jeg godt selv tage kontakt
altså så der er nogen af tingene jeg har genvundet igen .h men der
er også mange af tingene som (.) som jeg bare må indse at det
kommer nok aldrig tilbage øh:: (.) og det blandt andet sådan noget
med overskuddet at ((klapper hænderne sammen)) så må den opvask lige
stå der lidt længere eller .h og ja roder men det er ikke jordens
undergang før der var mit hjem meget (.) opryddet og meget pænt og
rent men (.) det har jeg simpelthen ikke overskud til mere at
skulle gøre de ting og så om det så er fuldtidsarbejdet eller det
andet det ved jeg ikke helt man kan jo sige jeg er gået fra
studerende til fuld tid men men (.) tankerne er bare et andet sted
end de var fø:r og jeg tror også (.) øhm at tingene bliver lidt
mere sat i perspektiv når man mister en forælder (.) eller det er
de ihvertfald blevet for mig jeg er blevet bedre til og (.) sige
hvad jeg vil og ikke vil hvor før der (.) sagde jeg ja til det hele
øh: så: men altså jeg vil sige i dag har jeg da (.) altså for det
første har jeg jo nemmere ved at snakke om det uden at blive (.)
helt ødelagt af det øh: det kunne jeg jo overhovedet ikke bare for
to år siden øhm:: og (.) jamen jeg kan da også huske man skulle
bare prikke til mig så begyndte jeg at græde og jeg (.) jeg var
ekstremt skrøbelig (.) øhm: (.) og det synes jeg bestemt ikke jeg
er mere (.) nu arbejder jeg jo så også som frivillig det hjælper
lidt på det at man sådan får bearbejdet det den vej igennem også
øhm: men ja altså ja der er sket en kæmpe udvikling i at jeg ikke

	
  

141	
  

er så øhm: lost mere eller hvad man skal sige jeg har sådan mere
fundet (.) lidt mere fundet vejen igen tilbage til hvor jeg sådan
har været (.) hvis man kan sige det sådan
*SP02: ja føles det lidt som om eller jeg ved ikke lige hvordan
jeg skal spørge men (.) du sagde noget med ligesom at du
havde været lidt en anden før det her føles det som om at
du har ændret dig efter din mors død
*SP01: jeg har ændret mig helt vildt det har jeg (.) og det faktisk ikke
kun mig selv der siger det mine veninder siger det også og jeg har
da også mistet folk på det her det har jeg (.) øhm: altså min min
øh: (.) jeg tror en af dem jeg har kun boet i Danmark siden jeg var
16 så en af dem jeg har kendt fra jeg gik i gymnasiet af øhm: hun
har sagt at jeg ss- jeg jo blevet meget mere stille end jeg var før
øhm: og det ved jeg også godt selv og jeg er blevet mere sådan
tilbageholden (..) i den forstand at (..) ja det ved jeg ikke øhm:
jo jo men jeg har ændret mig og der der der er selvfølgelig
forskellige punkter øhm jeg er blevet mere stille og jeg er også
blevet mere sådan velovervejet i de ting jeg gør øhm: det var
faktisk sjovt for da jeg startede som frivillig var der en af
psykologerne der spurgte hvordan det her positivt⇗ har ændret mig
hvor jeg sad og tænkte undskyld hvordan vil du have jeg skal finde
noget positivt frem i det her øhm og da kan jeg huske jeg svarede
ham at det har gjort jeg er blevet bedre til som jeg sagde før jeg
er blevet bedre til og sige fra så hvis der er noget jeg ikke vil
eller ikke kan eller hvis jeg har brug for noget helt andet end det
der bliver foreslået så jeg meget (.) bedre til at tænke på mig selv
end på alle andre jeg har altid været en people pleaser så det er en
kæmpe⇗ omvæltning for mig at skulle tænke på mig selv for en gang
skyld øhm: men men altså der er jo kommet rigtig mange ting til jeg
er blevet (.) altså sådan noget bange for at miste andre dem har du
jo sikkert også hørt før nu nu jeg har fået en ny kæreste som (.)
som det nogen gange er lidt synd for fordi han jo så lever lidt af
lever lidt med det der spøgelser der nogen gange er der at hvis min mor hun
kan dø så kan han også gå fra mig og det jo ikke fordi han gør
noget men (.) men den der frygt for at jeg lige pludselig står alene
igen og jeg skal gennemleve det samme det det magter jeg ikke øhm så
det er noget som jeg har arbejdet rigtig meget med og stadig
arbejder rigtig meget med og det er aldrig noget jeg såan har haft
før men det er nok noget af det som overskygger i nogle perioder
*SP02: er det noget af det der fylder mest eller er der også andre ting
*SP01: altså det har gjort det har fyldt rigtig meget og jeg har faktisk
gået til psykolog med det fordi jeg kunne slet ikke altså jeg har
aldrig nogensinde haft sådan nogle øh:: psykiske⇗ belastninger
eller hvad man skal kalde det og lige pludselig så kom den her ting
som bare altså min exkæreste og jeg vi gik fra hinanden tre måneder
efter min mor hun døde (.) og vi var egentlig ikke kærester på det
tidspunkt vi var gået fra hinanden men (.) nu var han der og han
vidste hvem min mor var og han tilbød og tage med mig så han tog
sig egentlig af mig øhm: (.) men der gik så et halvt år så fandt
jeg så fik jeg så en ny kæreste og det var egentlig der det
begyndte at vise sig rigtig meget fordi hvis (.) jeg kørte fra ham
et par timer så var jeg overbevidst om at han var død og hvis ikke
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han svarede på min sms eller hvis han ikke lige der var rigtig
meget i det ikke kun at jeg troede han var død at jeg troede han
var kommet noget til men også når man øh øhm: der var på et
tidspunkt jeg skulle bare hjem og hente nogle vanter og han havde
lagt dem på trappen og normalt slukker han altid alt lyset i hele
huset men så var der lys på første sal hvor han har sit soveværelse
og det første jeg tænkte det var nå men så er han faldet om og det
altså det var simpelthen så ødelæggende så det endte med jeg sådan
blev nødt til at få det bearbejdet og jeg har det slet ikke på den
måde i dag men men det var ekstremt overskyggende eller sådan (.)
ja jeg tror det første halvandet år det sidste halve år har
egentlig været okay men men det var sindsygt hårdt øh:: og få sådan
nogen jeg ved ikke om man skal kalde det tvangstanker men det (.)
det var noget at hvis jeg tænkte rationelt så kunne jeg godt tænke
det er fuldstændig åndsvagt du tænker det men de kom stadigvæk
øhm:: (.) men jeg tror noget af det der er begyndt at fylde meget
nu (.) det er jo nok mere tanken om at (.) nu er jeg ved at flytte
sammen med min nuværende kæreste og det kommer hun ikke til at
opleve og han vil gerne have et hus og det kommer hun heller ikke
til at opleve og vi begyndt og vi har været sammen i lidt over et
års tid tror jeg øhm: men har kendt hindanden før også da hun
levede nu har han begyndt at snakke rigtig meget om børn og jeg har
aldrig ville have børn men det har været min mors største ønske at
jeg også skulle have børn og det er så også rigtig irriterende at
jeg så ikke kan fortælle hende nå men nu har jeg faktisk fundet en
hvor vi snakker realistisk om at nu sker det for jeg har altid sagt
hårdnakket nej så altså det er nok det der fylder allermest nu at
alle de her ting kommer hun til at gå glip af (.) det skide
irriterende (.) øhm: jeg tror det det nok noget af det der fylder
mest at hun ikke er her
hm:: det at hun ikke er der er det så et savn en sorg eller er det
begge ting
hvordan deffinerer du sorg (.) og savn
hvordan gør du
[heh]
[heh]
øhm: (..) men det er et godt spørgsmål (..) altså jeg vil nok altid
savne hende det tror jeg aldrig jeg vil holde op med (.) øh:: det
ved jeg ikke det er nok mest et s::savn tror jeg jeg har aldrig
tænkt på at sådan skille skille de to begreber øhm: (.) jeg tror
faktisk sådan som sådan som jeg har det nu så tror jeg kun det er i
perioder at jeg er sådan i sorg over at hun ikke er her men at jeg
sådan til dagligt er kommet hen på en okay sund måde at nu savner jeg
hende fordi hun ikke er her hvis det giver mening så det er kun i de
der trælse perioder tror jeg at jeg sådan sørger og ikke sådan helt
kan skille tingene ad (.) tror jeg
og hvordan føles det når du sørger og er i sorg på den måde
hm:: nærmeste øh: har det jo fysisk dårligt det kan jeg jo stadig få
i perioder det er ikke så lang tid ad gangen længere som det har
været øh: ja (.) alts- det mange af de samme ting der kommer tilbage
jeg har svært ved at koncentere mig og jeg har ikke så meget
overskud og jeg har egentlig nok langt hen ad vejen nok mest brug
for at være mig selv øh: (.) eller sammen med min kæreste hvis han
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(.) lader mig være mig selv øhm:: (.) der kan jeg ikke der har jeg
ikke sådan overskud til og skulle forholde mig til mine veninder
eller (.) deres ting eller for meget arbejde øh og det jo så også
derfor jeg stadig har den aftale med arbejdet øh: men men det meget
altså det det meget de samme følelser men slet ikke i den samme grad
som de var helt i starten så det sådan mere en afskygning af dem
tror jeg øhm: og så vare det jo væsentlig kortere altså det det
måske (.) det måske bare en måned i stedet for at det varer et halvt
år øhm: tror jeg eller en uge eller det sådan lidt lidt forskelligt
og det det lidt nemmere i dag og sådan du ved få vendt det om igen
end det var i starten der kunne jeg slet ikke se en ende på det øh:
så der er der het klart sket en udvikling fra starten af
øhm: du sagde tidligere noget med at du også havde mistet mange
venner eller ikke mange men nogen venner på det i hvert fald hvordan
har dine venner og omverden mødt (.) din sorg og at din mor er død
og din situation hvis man kan kalde det det
ikke særlig godt (.) altså jeg vil sige de veninder der kendte
hende godt og det var der jo nogen der gjorde fordi vi tit var nede
og besøge øhm: de boede i udlandet i mange år så vi var nede og
besøge dem på ferie øhm så så jeg har nogle barndomsveninder som
har kendt hende rigtig godt (.) og de var da også kede af det men
man kan sige de var jo kede af det måske en måned og så var det
overstået for dem (.) øhm: og jeg tror mange af dem (.) mange af
dem opgav mig sådan lidt hen ad vejen fordi fordi jeg altid været
den der havde været rigtig god til at tage kontakt og det var jeg
jo lige pludselig ikke og så fik jeg måske ikke lige svaret på en
besked og så fik jeg sagt sådan noget med ja: vi kan da også finde
en dag og så fik jeg jo aldrig kommet med en dag så mange af de der
ting gjorde jo så at de til sidste tænkte nå men jeg holder op med
at prøve for jeg (.) giver jo aldrig noget retur men det er jo ikke
fordi man ikke har lyst det er jo fordi jeg ikke kunne øhm: men det
kunne de ikke se så det kan man sige har været rigtig svært og det
har også været svært i den forstand at hvis jeg er begyndt at
snakke om min mor så har jeg kunne se på dem at (.) uh det var ikke
rart for dem og så er man jo holdt op igen så jeg blev også meget
hurtigt alene med mange af de her ting fordi min familie jo så bor
i udlandet så kunne jeg jo ikke rigtig (.) snakke med dem om det så
det altså man bliver meget omskåret synes jeg fra omskåret hedder
det ikke omskåret fra omverden når ens veninder ikke sådan kan give
en rum til og eller hjælpe en hvad man nu ville håbe på at de ville
gøre øhm:
hvad kunne du have håbet på de ville gøre
jamen nok at de havde taget mig i hånden og sagt at (.) det kan godt
være at du ikke kan men så gør vi det for dig i stedet for at lade
det være op til mig at komme med en dato eller lade det være op til
mig og sige om det var okay et eller andet øhm: de kunne finde på at
spørge skal vi komme forbi eller har du brug for eller nej de plejede
at skrive sig til hvis du har brug for noget (.) det gør man ikke
for jeg ved ikke hvad jeg har brug for øhm: så der ville det måske
nemmere for mig hvis de bare havde sagt nu kommer vi eller et eller
andet og så skulle jeg jo nok (.) være klar til at de kom men det
der med at jeg selv skal tage stilling til ting det magtede jeg ikke
øhm: jeg tror også jeg var rigtig dårlig til at sige det og de var

144	
  

*SP02:
*SP01:

*SP02:
*SP01:

*SP02:
*SP01:

	
  

rigtig dårlige til og spørge hvad det egentlig var jeg havde brug
for og lod det sådan være op til mig og finde ud af det så jeg tror
nok jeg havde haft brug for at de havde været lidt mere på end de
var øhm: ja så jeg blev ret indebrændt og (.) ret sådan passiv
aggresiv eller hvad man siger på dansk fordi jeg sådan lidt manglede
nogen der tog sig af mig og det var der ikke rigtig jeg havde kun
lidt mig selv i den situation synes jeg har været det var rigtig
hårdt og det er også svært at sige til sine veninder man ikke synes
de har været der
har du prøvet det
ja øhm: det har jeg jeg tror har de to som har betydet mest for mig
dem har jeg snakket med øh: og den ene tog faktisk selv fat i mig
det har været august det så snart to år siden men efter min mor døde
så august da kan jeg huske vi sad hjemme hos hende og jeg tror vi
havde drukket en flaske vin og så siger hun nu mander jeg mig altså
op til at fortælle dig at jeg synes jeg har været en dårlig veninde
øhm: og så kiggede jeg på hende og sagde ja det synes jeg også hun
havde været og så blev vi enige om derfra at vi så ville hun ville
blive bedre til at støtte mig og jeg ville blive bedre til at
fortælle prøve og fortælle hende hvad det var jeg havde brug for og
så tror jeg faktisk i oktober var der sådan en caféaften for
veninder øhm og der var hun med til og det var faktisk først der at
jeg så begyndte og at hun fik øjnene op for at det ikke mig der
besværlig det er faktisk alle i min situation der er meget ens (.)
øhm: plus at jeg jo så fik hørt fra veninderne der sad der at (.)
de synes det var rigtig svært og de synes så altså vi fik lidt en
forståelse for den andens side af fik sat nogle ord på det det var
lidt nemmere for os så at starte op i at at hun så faktisk begyndte
at ringe til mig en gang om ugen og spurgte hvordan jeg havde det og
da jeg gennemgik mit sorggruppeforløb der hentede hun mig om aftenen
og så snakkede vi om alt det der nu (.) var sket i gruppeforløbet
øhm: så på den måde så hun har engageret sig meget i det og det tror
jeg det var det jeg havde brug for der var nogen der var der for mig
og den anden veninde det så først kommet her for (.) jeg tror et
halvt år siden at øh: også fordi hun selv har mistet sin mor
er det efter efterfølgende du
nej før lang tid før mig og der sagde jeg til hende jeg havde måske
håbet på tog sig lidt mere af mig nu når hun vidste hvordan det var
øh: men øh: det hun har bare været ekstremt berøringsangst og har været
bange for at gøre mig ked af det og har været bange for at gøre
noget forkert hvor jeg tænker .h men det burde du jo vide du ikke
kunne men hun har jo ikke kunne gøre det anderledes øh: i forhold
til hvad du troede var rigtigt så (.) men men det har vi jo så fået
snakket om efterfølgende kan man sige
nu stiller jeg måske et lidt provokerende spørgsmål men det burde
hun vide fordi hun selv havde prøvet det er det det samme man
oplever
nej det er det ikke nødvendigvis hun jeg mødte hende fire år efter
hun havde mistet sin mor og hun sagde til mig på det tidspunkt
sagde hun til mig hun havde aldrig nogen side oplevet en der turde
spørge ind til dødsfaldet og jeg var hun synes jeg var ekstremt
provokerende og rigtig irriterende fordi jeg spurgte bare og jeg
tog ikke hensyn til at det kunne gøre hende ked af det og hvis hun

145	
  

*SP02:
*SP01:

*SP02:

*SP01:

*SP02:
*SP01:

	
  

så blev ked af det så spurgte jeg hende hvorfor bliver du ked af
det og hun sagde at det havde hun aldrig oplevet før at der en der
havde gjort som jeg havde gjort jeg havde jo ikke tænkt over at (.)
altså men der er vi jo også meget forskellige hende og jeg øh: men
hun fortalte nemlig dengang at hendes veninder tog afstand fra
hende (.) og at hun følte sig meget alene og at hendes far ikke tog
hensyn nok hun var enebarn så der var rigtig mange af de ting som
hun manglede dengang som jeg faktisk også manglede og der burde hun
måske have tænkt at (.) altså hun regnede hun har så sagt til mig
efterfølgende at hun regnede med at mine to andre veninder tog sig
af mig hvor den ene snakker jeg stort set ikke med i dag og den
anden er så (.) hende som så faktisk hjalp mig men det tog hende
lige 8 måneder at tage fat i mig og så så hun havde sådan lagt den
over på andre men havde egentlig ikke set hvad det var og det synes
jeg er ærgeligt at hun ikke blev jeg ved godt nu lægger jeg det
over på dem og man har også et ansvar selv men det er bare rigtig
svært når man sidder den situation og når hun selv havde prøvet det
så havde jeg måske håbet at hun (.) havde været bedre
hm:: hvorfor siger du at man har et ansvar selv
man har vel et ansvar for sit eget liv øhm: det kan jo aldrig være
(.) andres ansvar men altså (.) jeg ved ikke jeg har jo et ansvar
for hvordan jeg selv har det og jeg har også et ansvar for selv at
bede om hjælp men det tog bare mig rigtig rigtig lang tid det
gjorde det (.) det tog mig lidt over et år øh: og indse at at nu
blev jeg nødt til at gøre noget ved det for jeg havde ikke lyst til
at have det sådan som jeg havde det på det tidspunkt
ville du du har selvfølgelig selv lidt sagt det men ville det
optimale eller hvad man skal sige for dig have været hvis at du
ikke skulle tage ansvar for ikke hvordan du havde det men og bede
om hjælp
helt klart det havde været ti gange nemmere fordi jeg havde ikke
overskud til selv og skulle være den faciliterende det det havde
jeg simpelthen ikke jeg havde brug for det var nogen der tog mig i
hånden og fortalte mig nu skal du gøre det og så skal du gøre det
og altså det det havde jeg virkelig meget brug for og det er også
det jeg hører fra stort set alle unge jeg er kommet i kontakt med at
at det er sindsygt svært i starten og ja (.) dels at finde ud af
hvad er det man har brug for men også bare at komme til det punkt
hvor at man altså man tænker nu skal jeg også lige gøre det her og
så får man ikke lige taget sig sammen og så går dagen og så tænker
man næste dag u gør jeg det i dag og så får man det ikke lige gjort
og (.) jeg havde det også sådan jeg havde heller ikke lyst til at
være til besvær og jeg havde heller ikke lyst til og tage andres
tid bare fordi (.) min mor var død (.) og altså der er bare rigtig
mange ting der skulle der gjorde det svært og jeg vidste ikke om
folk havde lyst til og høre på det jeg vidste ikke om de havde lyst
til og være der øhm: (.) det var også tror jeg med til at jeg selv
lukkede lukkede af for det
havde du så nogen du godt kunne tale med eller som hjalp dig på
nogen måde
ikke i starten (.) der gik rigtig lang tid det var først da min
veninde tog fat i mig der i august måned øh: før det nej det havde
jeg ikke det følte jeg ihvertfald ikke og da jeg så selv var klar
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til og snakke om det øh da der var gået fire fem måneder tror jeg
der gik rigtig lang tid for mig øhm: da øhm: da var det som om der
var det gamle nyheder for folk og så var det som om hvorfor vil du
snakke om det nu fordi vi prøvede jo at snakke om det med dig for
et halvt år siden men da var jeg måske ikke klar til det og det
synes jeg måske også at folk der ikke selv har prøvet det glemmer
at det er jo ikke noget man bare lige det er jo ikke en proces
hvor man bare lige siger okay nu er der gået en uge og så kan vi
snakke om det og så er der gået så og så lang tid og nu er du okay
igen altså det det jo meget individuelt hvordan man hvor lang tid
det tager hvordan man har det øh: jeg synes ihvertfald lidt at de
glemte mig meget hurtigt (.) i forhold til hvordan jeg sådan selv
oplevede øh: tingene ske hvis det giver mening
hm: og det med at du ikke var klar til at tale om det (.) kan du
prøve at uddybe det lidt hvad det var der gjorde at du ikke havde
lyst eller
ja det var ikke fordi jeg ikke ville men jeg blev bare for ked af
det de stilte meget overfladiske spørgsmål og igen bange for og (.)
skulle gøre mig mere ked af det så (.) så der var bare aldrig
anledning til at snakke så meget om det synes jeg jeg tror at hvis
de først havde gjort mig ked af det en gang så turde de ikke og
spørge en anden gang øh::
så du kunne godt opleve at hvis så der var nogen der spurgte hvor
du så blev ked af det så spurgte de ikke igen
præcis ja (..) øh:: ja
og overfladiske spørgsmål hvad kunne det f.eks. være
jo men nu var nu valgte vi at tage en uges ferie efter vi havde
bisat min mor så var det så noget med om så kunne det være sådan
noget de spurgte ind til arh vi så at I var på ferie og det en god
strand og det (.) altså så det jeg tror kun der er en af mine
veninder der ved hvordan min mor blev bisat (.) fordi hun har
spurgt ikke der er ikke andre der har spurgt øh: og der er heller
ikke nogen der sådan jo jeg har selvfølgelig fortalt at hun er død
af hjertestop som men det er jo stadig en overfladisk historie i
den forstand at de jo ikke har spugt mig hvordan jeg har det med
det (.) de har ikke spurgt mig med altså alle de ting der kommer
efter med bisættelsen og hvordan havde jeg det med det og hvordan
var det og hvad med dine søskende og hvad min din far og alle de
der ting det er ikke noget som jeg sådan rigtig har snakket med
nogen om før (.) jeg tror først da jeg startede i gruppe og den
eneste grund til at min veninde ved det det er jo så fordi vi har
en gruppegang hvor vi snakkede om begravelse og bisættelse øhm: men
ellers det er bare ikke noget folk spørger om og det synes jeg
måske også er lidt (.) ærgeligt at det mere er så noget (.) ja (.)
ja der er faktisk ikke rigtig nogen der har spugt om noget så jeg
ved ikke rigtig hvad man spørge om (.) så:
hvad kunne du godt have tænkt dig de spurgte om
(..) jamen det ved jeg ikke ind til hvordan (.) hvordan det havde
været øh: (..) ja det ved jeg ikke altså nu blev hun jo bisat i
udlandet så man kunne måske tænke at de havde spurgt jamen blev hun
bisat i en kirke eller hvordan gjorde i eller hvem deltog noget i
den stil altså det er der jo heller ikke rigtig nogen der ved øhm:
så sådan noget lignende
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*SP02: hvordan hvad tænker du om at der faktisk ikke (.) at der kun er en
der ved det
*SP01: men det irriterer mig ikke engang min kæreste har jeg sagt at hvis
han vil vide det så skal han spørge men han har ikke turde spørge
jeg ved det fordi han ikke tør spørge ikke men han har stadig ikke
spurgt og jeg har sagt til ham at det irriterer mig at han ikke tør
spørge om de her ting for jeg vil hellere snakke om dem end ja (.)
han er jo bange for at gøre mig ked af det så han vil ikke spørge
og det jeg tror at det langt hen ad vejen er det der er det største
problem at folk jo mega bange for at gøre mig ked af det
*SP02: hvad tænker du om det
*SP01: nå men så bliver jeg ked af det men altså (.) det jo ikke fordi jeg
så går hjem og er ked af det flere dage efter det er jo ikke (.)
det jo ikke sådan det er mere sådan var det måske i starten (.) men
det var jo så ikke fordi det de spurgte om det var jo bare fordi
jeg var ked af det i forvejen øh: og man kan sige i dag der har jeg
jo bare nemmere ved og (.) styre det end jeg havde dengang (.)
øhm: men i dag er det bare kommet for langt væk til dem til at de
spørger (.) jeg tror faktisk ikke jo de kan finde på at spørge
hvordan min far har det (.) det spørger de tit om men det er sådan
set det
*SP02: har du nogenside selv prøvet at sige noget
*SP01: ja: men igen så er de (.) man kan se på dem at de synes det er lidt
ubehageligt at se så vil jeg hellere lade være (.) så så jeg har
den ene veninde (.) hvor det er hvis der er noget som går mig på
så plejer jeg at snakke med hende om det (..) øhm: og det synes jeg
egentlig fungerer rigtig godt også fordi så ved jeg hun ved alt og
så skal jeg ikke forklare en masse andet for at hun forstår hvad
det er jeg (.) hvis jeg bliver ked af det over et eller andet som
min mor ikke har været med til eller noget i den stil øhm: så det
er egentlig fint at (.) at det er hende jeg tager fat i hvis der er
noget
*SP02: okay hvad synes du har været det sværeste eller ikke har været er
det sværeste i sorgen
*SP01: altså tænker du nu ved jeg ikke er det sådan et meget bredt
spørgsmål eller har du noget
*SP02: nej
*SP01: (..) det er faktisk et meget godt spørgsmål (..) jeg tror nok det
er den påvirkning det har på en øh: (.) altså umiddelbart så tænker
jeg der er to ting hvis jeg skulle sige to det ene er (.)
påvirkningen det har på mig altså psykisk og fysisk (.) men også
(.) altså så bare hele det der med at hun er her ikke mere og (.)
man kan sige jeg har jo lidt før der havde jeg to tilskuere heh jeg
havde min mor og min far nu har jeg kun min far og det jo ikke
fordi han ikke prøver men han kan jo aldrig være to forældre og man
kan sige jeg mangler lidt den der ene person som står og hepper på
mig og som jeg ved er der for mig øh: (.) men det var også som jeg
sagde før noget af det jeg kæmper med nu noget af det jeg synes er
rigtig træls hun ikke er her (.) men jo eller så hele den der
påvirkning som det stadig har på en det er jo så også altså de er
jo lidt koblet sammen for man kan sige når der så kommer mærkedage
eller .h (.) nu her når jeg skal til eksamen her over sommeren
advokateksamen og det synes jeg jo også er træls at jeg ikke kan
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fejre det med hende bagefter altså alle de der ting det er jo en
konstant påmindelse om hun ikke er her så (.) ja og der er det jo
så det godt kan gøre at man sådan lidt så (.) altså man bliver lidt
hæmmet fordi så eller det gør jeg i hvert fald øhm:: fordi at jeg
så det ved jeg ikke begynder at sørge og det synes jeg jo er
irriterende at hun ikk er her så jeg tror lidt for mig hænger de to
ting sådan ret meget sammen
og hvad ligger der i det og sørge for dig ¨
(..) det jo lidt den der definition du spurge om før øhm:
det behøver ikke at være en definition det kan også bare være hvad
du føler i det eller (.) det lyder åndsvagt men om det har en farve
eller en følelse
det ved jeg ikke det føles lidt som om der er nogen der trækker
noget over hovedet på mig tror jeg (.) som sådan gør mig sådan lidt
blind for omverden øhm: det også det også derfor jeg sagde det før
med at jeg synes der er forskel på (.) øh: på det at savne og så
det at sørge for jeg tror egentlig at jeg langt hen ad vejen er
kommet et bedre sted hen i processen end jeg var før man kan sige i
starten der var det jo ekstemt overskyggende for mig jeg kunne jo
nærmest ikke noget uden (.) hele tiden at tænke på min mor eller
være påvirket af at hun var død (.) og der kan man sige i dag der
(.) arh der går nok ikke en dag hvor jeg tænker på hende det gør
der nok ikke men jeg kan manurere ?meget bedre i det det var også
derfor jeg brugte den der med sløret fordi det føles lidt som om at
nu kan jeg bedre se igen end jeg kunne før der er stadig perioder
hvor (.) jeg har svært ved og så falder man lige tilbage ned og så
kan jeg komme op igen (.) ja jeg tror det sådan en altoverskyggende
følelse af at jeg mangler et eller andet sådan tomrum (.) tror jeg
(..) som så lidt holder fast i mig nogen gange
synes du det har ændret sig (.) øhm: ja det lidt det samme
spørgsmål men tror du det vil ændre sig eller tror du det er noget
der altid vil være på den måde
jeg tror helt klart det er noget der vil ændre sig det jeg tror det
er noget der bliver nemmere med tiden øh: jeg vil sige jeg får jo
konstant at vide at det ikke er særlig lang tid siden og (.) nu har
jeg været inde hos Børn Unge og Sorg siden jeg tror siden første
decem (.) ber 15 øhm: og jeg kan jo tydeligt mærke udviklingen der
er sket i det halvandet år jeg har været tilknyttet centeret derinde
øh: og det (.) det var ligesom jeg sagde mine perioder hvor jeg har
det svært er blevet væsentlig kortere end det var i starten i
starten var det jo nærmest bare en lang .h øh: og jeg tror da også
at jeg (.) nok skal komme et sted hen hvor (.) at det ikke bliver
en daglig faktor for mig (.) det er det heller ikke helt nu men
hvor det mere bliver sådan (.) du ved så kan jeg tage det frem
omkring mærkedage eller hvis der er nogen de der store ting som
jeg skal gennemleve hvor hun ikke kommer til og være der så kan
jeg tage det frem der og vælge nå men nu tænker jeg på det nu øhm:
og så kan man sådan jeg tror det bliver nemmere sådan at
administrere hvornår man har behov for det end i dag der har jeg
(.) der har jeg stadig perioder hvor jeg ikke selv styre det øh men
jeg tror nok jeg skal nå derhen hvor at jeg sådan lidt selv kan
være med til (.) eller være medbestemmede i hvornår (.) ja hvornår
jeg giver det plads og tid (.) det er i hvert fald det jeg har
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fået at vide (.) at det kommer til at ske men sådan
er det vigtigt for dig at kunne have det det med at du siger med og
tage det frem
ja det synes jeg da altså (..) bare fordi hun ikke er her så skal
vi jo ikke glemme hende så
så det du tager frem (.) det hende også
ja ja ja jo jeg tror det er meget en blandning af dels hende man kan
sige hun er ikke et forbudt emne derhjemme øh: min far snakker om
hende hele tiden og det jeg for så vidt også selv altså hun er
blevet et meget stort samtaleemne hjemme hos min kæreste og jeg øh
(.) og han er blevet rigtig god til og spørge du ved jamen hvad
ville din mor havde sagt eller hvordan ville din mor have lavet et
og andet så det ikke fordi hun er forbudt overhovedet men (.) det
mere den der altså at give det (.) sådan at give sorgen lov til og
komme lidt frem men men at du ikke behøver og have med det og gøre
en uge af gange eller en måned eller hvor lang tid det nu kan vare
men at du kan måske årsdagen for hendes død måske så vælge og sige
nå men i dag mindes vi hende eller (.) noget i den stil at man gør
det sådan lidt mere til et tilvalg (.) fremfor en ting der sådan
lidt kan (.) omsluge en
i sorgen ligger der så også minderne om hende i det du tager frem
du siger f.eks. hendes årsdag
ja helt klart (.) ja det jo alt fra billeder til (.) altså man kan
sige minderne ligger der jo hele tiden også i at vi snakker rigtig
meget om hende og (.) altså også bare sådan noget som påskefrokost
øhm: at min far laver ting som hun ville have lavet det så man kan
sige hun er jo med os men (.) det jo mere sådan nogle
sidebemærkninger der lige kommer øh: så jeg tror mere at at
altså f.eks. at det der med at man f.eks. tager en dag eller en
halv dag eller hvad man nu vælger og så giver (.) .h det ved jeg
ikke giver plads til at det okay at blive ked af det øh: ja det ved
jeg ikke grave billeder frem eller videoer eller hvad (.) jeg nu
lige kan finde på og høre noget musik i hendes ånd eller noget i
den stil øhm: (..) eller sådan gøre det til en okay ting at jeg er
ikke helt nået dertil endnu (.) men det mere jeg kan jo høre mange
af de andre gøre det og det mere sådan at de er gået fra at øhm: at
have det som jeg har det nu til at det er noget de sådan selv kan
tilvælge når de synes nu er det langt tid siden eller nu har de brug
for det noget i den stil (..) ja
(..) hm:: jeg tænkte på du siger det med du har nogen gange refereret
til hvordan andre gør det også så noget har du hvordan har du haft
det i den kan man kalde det en rolle eller måde at være på for dig
ja hvordan jeg er nu i forhold til før
det var også lidt mærkeligt formuleret måske om du kigger på andre
eller når du er i grupperne og sådan noget og hører hvad der er rart
for dem og så tænker at det er også noget du skal gøre at det kunne
være rart for dig
nej altså jeg (.)de kommer jo med en masse forslag når jeg ikke
jeg gik i gruppe sidste år sådan tremåneders forløb og der var jeg
tror vi var syv piger og jeg var den som havde (.) mistet for
længst tid siden tror jeg jo det var jeg vist nok jo det har jeg
været der kunne jeg jo tydeligt se hvordan de piger der lige havde
mistet havde det og så i forhold til hvordan jeg havde det og der
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kunne jeg sidde der det var lidt over et år efter min mor døde der
kunne jeg sidde der og tænke (.) jeg kan tydeligt huske hvordan det
var tre måneder efter så der allerede der kunne jeg se en udvikling
den gruppe jeg er i nu det er jo så i forbindelse med mit
frivillige arbejde og der er jeg den der har mistet for kortest tid
siden og jeg tror den jeg tror en af (.) dem jeg går i gruppe med
han har mistet for syv år siden øh: så jo jeg lytter da til hvad
han siger og når han kommer med forslag men (.) men jeg har det
også sådan jeg har ikke lyst til at tage hans ting og gøre dem til
mine hvis ikke det føles rigtigt for mig øh: men det er da vigtigt
for mig at se at (.) at om fem år kunne jeg måske være så heldig at
være der hvor han er i dag fordi han har et meget mere afklaret
forhold til at hans far er død end jeg har til at min mor er død så
så på den måde bruger jeg dem men (.) men jeg prøver sådan at skabe
mine egne altså min egen måde at mindes hende på øhm: noget som jeg
synes ville noget som er rart for mig øhm: (.) og så må de da gerne
komme med idéer fordi nogen gang kan man da selv være i tvivl om om
man skal gøre noget eller hvad man skal gøre øh: og så kan man jo
få noget inspiration
øhm: hvis du skulle sætte nogen ord på sorg hvad ville det så være
(.) eller på sorg på din sorg
(..) hmm: ∞hvor mange ord vil du have∞
så mange du vil (.) af med eller du synes der skal til
øhm:: sådan enkeltstående ord
det behøves det ikke og være det kan også bare være hvis nu jeg
sagde sorg (.) hvad eller hvis jeg spurgte dig hvordan er din sorg

*SP01: jamen da det ej men det er også det ligger typisk det ligger meget
i mit arbejde at sidde og fortolke hvad heh det er du siger øhm:
fordi så kommer jeg jo sådan til at tænke på mener du sådan i
starten eller mener du nu eller fordi den har jo udviklet sig meget
altså man kan sige i starten der var den jo (.) ja altså jeg kunne
slet ikke se en vej ud af det overhovedet øhm: og jeg tror at altså
(.) det har jo nok været noget af det hårdeste jeg har skulle
forholde mig til (.) nogensinde øhm: så det er nok ja det jeg ved
jeg ikke altoverskyggende hårdt og skide irriterende at man
bliver udsat for det øhm: (..) og så er det jo nok det ved jeg ikke
(.) ja sådan noget lignende og man kan sige det er det jo stadigvæk
det er ikke så alt overskyggende mere men det er jo stadigvæk (.)
altså det er jo stadigvæk noget der ligger ret præsent i mig øhm:
(.) så det er jo stadigvæk ja hårdt og følsomt noget i den dur
*SP02: hm: så det er det samme i lidt mindre grad måske
*SP01: ja det tror jeg
*SP02: okay og det med det irriterende (.) hvordan (.) hvad ligger der i
det
*SP01: jamen det er jo nok fordi jeg (.) i meget lang tid efter havde et
kæmpe issue med at jeg ikke var den samme som (.) før min mor døde
og det synes jeg var skide irriterende øhm: og det tog mig lang tid
og acceptere at det var okay at jeg ikke var den samme øh: (.) jeg
tror faktisk først at det har været omkring foråret sidste år øhm:
det var sådan ved siden af mit gruppeforløb der gik jeg til en
psykolog øh: for også at have noget sådan (.) selvstændig
bearbejdelse og der var det her nemlig en kæmpe frustration for
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mig at jeg ikke kunne det samme som jeg kunne før og at jeg
simpelthen ikke havde noget overskud øhm: og der var det nemlig at
hende psykologen på et tidspunkt sagde til mig at jeg blev nødt til
simpelthen nødt til at forstå at jeg ikke var den samme (.) som før
og jeg tror faktisk at det var der det begyndte at gå op for mig at
hun havde jo meget ret at det var jo noget der havde ændret mig
øh:: og at jeg blev nødt til at finde ud af hvem er jeg så nu i
forhold til hvem jeg var før men det irriterede mig helt
grænseløst at (.) så noget kunne gå ind på et splitsekund og ændre
hvem man er som person (.) det havde altså det havde jeg slet ikke
gættet mig frem til at jeg havde ingen formoding for at det kunne
ændre en ens personlighed på den måde og ens væremåde og altså det
(.) helt vildt for mig at (.) det kunne ændre én så drastisk (.) og
ihvertfald en altså i en længere periode ikke mange af tingene har
jeg jo kunne genfinde men mange af tingene kommer ikke tilbage og
det har jeg så med tiden lært at acceptere der er stadig nogle ting
jeg skal lære at acceptere men (.) det har været rigtig hårdt for
mig jeg synes det var skide irriterende at (.) at sorgen sådan
skulle være bestemmende faktor for mig hvem jeg skulle være og hvad
jeg skulle lave og man kan ikke bare skubbe den til side det kommer
der ikke noget godt ud af øhm: så det har været ekstremt frustrerende
for mig
hvorfor synes du ikke der kommer noget godt ud af skubbe sorgen
til side
∞jamen det prøvede jeg jo nok lidt på i starten∞ altså det kommer
sikkert også an på hvem man er som person øhm: og jeg kan da også
godt se mine søskende har valgt at håndtere det på en helt anden
måde end jeg har vi er fire børn øhm: jeg vil sige de tre andre har
ikke lyst til at snakke om det øhm: og sådan er min far også så jeg
er sådan lidt det sorte får øhm: men jeg fandt bare ud af at jeg
blev ekstremt indelukket og indebrændt af ikke og komme ud med
hvordan jeg egentlig havde det øhm: og det var også derfor det tog
mig rigtig lang tid for jeg tror jeg brugte det første halve år på
at lukke af og de var lige indtil jeg havde en veninde der sagde
til mig at hvorfor fanden jeg opførte mig på den måde jeg gjorde og
jeg var ikke den samme og hun synes jeg var (.) synes jeg var
underlig⇗ og det var først der det begyndte at gå op for mig at (.)
at det havde hun (.) måske i virkligheden ret i øhm: at jeg var
blevet meget indelukket og jeg ikke var mig selv øh: og det var
først der jeg tog sådan optagenten ?faktisk og søge noget
hjælp og få bearbejdet det sådan så min egen erfaring er jo bare at
jeg det var ikke godt for mig at lukke det inde og var jeg blevet
ved med det så tror jeg nærmest jeg havde mistet alle rundt om mig
fordi jeg så havde langet ud efter dem (.) og det havde jo ikke
noget med dem at gøre men men jeg vidste jo ikke hvem jeg skulle
(.) skulle ja (.) kaste det over på når hende var sur på ikke var
der
(..) hvorfor var du sur på din mor
heh fordi hun forlod mig
(..)
tror du det har noget at gøre med det er det fordi det var
pludseligt eller bare i det hele taget eller
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*SP01: (..) jeg tror det var en blandning af at det var pludseligt og det
var tidligt øhm: og så fordi min morfar faktisk kun blev 48 selv
min mor var 24 da han døde og han døde af det præcist det samme
og fordi jeg havde bedt hende om i jeg ved ikke hvor mange år inden
hun døde at blive tjekket for det og det gjorde hun ikke (.) så det
har været (.) ekstremt irriterende for mig at hun kunne have gjort
noget hvis hun havde gjordt det bare nogle år inden øh: og min far
fortalte mig faktisk efter hun var blevet bisat at hun havde en tid
i februar men hun døde så i december men altså lægerne havde sagt
at uanset om hun så var kommet i februar havde de ikke kunne gøre
noget fordi overforkalkningen var så slem som den var så det var
for sent alligevel men (.) men at jeg skulle bede hende om
det i fem år og hun ikke har gjort noget det (.) det var der var
jeg sur på hende det var jeg
*SP02: men det er du så ikke mere
*SP01: nej altså man lærer jo give slip på de der ting der kommer jo ikke
noget godt ud af at være sur på en der ikke er her øhm: (.) men så
har jeg så bare valgt selv at blive tjekket fordi jeg tænker min
familie de skal ikke udsættes for det igen (.) nu når det er noget
genetisk mine søskende de vil så ikke de er ligeså stædige som min
mor .h men øh jeg skal i hvert fald ikke være den der gør det her
mod dem når der er noget der kan gøre jeg tror det er det der
irriterer mig hun kunne have gjort noget hun gjorde det bare ikke
øh: ja
*SP02: er det også en stor del af det proces eller bearbejdelse sorgen
eller hvad det er men hele tiden efter og nu også
*SP01: hvad tænker du på
*SP02: at at du siger det har fyldt meget i starten og ikke så meget nu
*SP01: ja altså jeg tror (.) meget i starten der var der jo rigtig mange
ting der fyldte jeg tror lidt at jeg havde rigtig rigtig mange
tanker og jeg kunne ikke rigtig finde ud af og (.) og få dem nu
siger jeg få dem ind i kasser det er ikke fordi de skal ind i
kasser men jeg kunne ikke rigtig finde ud af at få dem placeret og
mange af de tanker og følelser jeg havde det er jeg blevet meget
bedre til og så er der mange af tingene jeg har fået afsluttet så
jeg ikke behøver tænke på dem mere og det blandt andet så noget øh:
(.) der har jeg jo så arbejdet rigtig meget med altså med mange af
de ting men dels i gruppen men også med en psykolog øh: (.) og den
gruppe jeg er i den er jo også (.) det er en psykologledet gruppe
inde hos Børn Unge så mange af de der ting bliver der jo så taget
hånd om løbende og løbende er det jo så muligt at afslutte nogle af
de der ting og ellers så det ved jeg ikke at de (.) begynder lidt
og miste betydning øhm: fordi der er så meget andet som tror jeg (.)
kommer i stedet for øhm: (.) og der er mange af de ting tror jeg
der har jeg (.) jeg tror mere at det er et valg at jeg har valgt at
acceptere at hun kunne have gjort noget ja men hun ville aldrig
nogensinde hvis hun selv have valget så var hun aldrig nogensinde
gået øhm: det jeg lidt har valgt at tænke på det på en anden måde
end bare at tænke (.) jeg er sur på hende fordi de tanker kommer
der nødvendigvis ikke noget godt ud af øhm: jeg må da også indrømme
og sige at jeg kunne ikke have gjort det alene altså jeg har haft
brug for at der er nogen der har hjulpet mig til at sige jamen du
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ved stille de der modspørgsmål ligesom du gør nu (.) øhm: for
ligesom at få sat mine tanker i perspektiv fordi man bliver meget
indelukket med sine egen tanker jeg tror jeg havde brug for nogen
til ligesom og guide mig ud af de ud af det der tankemylder jeg
havde til at starte med få sat nogen ting lidt få parkeret de ting
som egentlig ikke viste sig at have særlig meget betydning fordi
der var noget andet der (.) egentlig havde mere betydning
ja hvad er det andet der har mere betydning
det er jo bare at hun ikke er her til og opleve øh: mine ting
sammen med os tror jeg (..) ja
i forhold til du havde du sagde det med at det gjorde for ondt at
tale om det i starten og måske også lidt i det hele taget fornemmer
jeg lidt at du er blevet bedre til det som du selv siger det men
har måske lidt svært ved at snakke om det hvad hvad fik dig sådan
til og opsøge Børn Unge og Sorg hvis du selv opsøgte det eller
øhm:: (.) ja det kan jeg faktisk ikke huske altså jeg kan huske
inden min mor døde havde set en reklame for Børn Unge og Sorg øh:
så jeg vidste det fandtes og så tror jeg et par måneder efter min
mor døde der var jeg inde på deres hjemmeside men (.) deres
hjemmeside på det tidspunkt var sådan meget firkantet i hvornår man
måtte noget og hvornår man måtte noget så der kunne jeg se at sådan
hvis man skulle gå i gruppe så skulle det være x antal stykke tid
siden minimnum et halvt år eller hvad det nu var der stod eller et
år tror jeg faktik der stod på det tidspunkt og så sad jeg jo
sådan lidt nå men så må jeg jo sidde og vente til der er gået et år
(.) og jeg kan huske at jeg fik faktisk en henvisning til en
psykolog kort tid efter for der er jo nogen hvis du skal have
tilskud fra det offentlige så er der jo nogen det skal være inden
for et halvt år efter noget i den stil og det vidste jeg jo godt at
der var de der begrænsninger problemet var bare jeg fik
henvisningen og så gjorde jeg ikke rigtig noget ved det jeg tror
jeg fik den tre måneder efter jeg havde simpelthen ikke overskud
til og skulle træffe beslutning om at finde en psykolog (.) jeg
kunne simpelthen ikke overskue det øhm: og det lyder meget banalt
men (.) det kunne jeg ikke
var det selv det og kigge på nettet og finde en eller var det også
det at tage stilling til snakke med nogen
nej det var mere det der med hvem skal jeg vælge er der ikke bare
en der kan vælge en for mig hvorfor skal jeg gøre altså det var
mange af de der ting plus at (.) på mit arbejde var jeg kun
projektansat de første fire måneder så på det tidspunkt var det så
også sådan noget med jamen hvis jeg så vælger en i Valby tæt på mit
arbejde skal jeg så cykle hele vejen til Valby hvis jeg ikke har
mit arbejde længere der var bare en masse ting hvor jeg tænkte ej
det kunne jeg slet ikke forholde mig til og så: skulle min far
flytte til Danmark og jeg skulle finde hus til ham og snakke med
skole så min lillebror skulle starte på og der var bare virkelig
mange beslutninger jeg skulle tage og det virkede bare ikke særlig
vigtigt lige det fordi der var nogle praktiske ting jeg skulle ordne
øhm: så man kan sige (.) det var jo så først altså jeg tror i
oktober efter jeg jeg tog til caféaftner allerede efter så var jeg
til et par stykker øhm: og så kan jeg huske jeg brugte deres chat
lidt men vidste egentlig gerne at jeg ville snakke med en eller
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anden om det så det det var ikke noget der sådan gjorde mig utryg
som sådan det var mere de der rammer for hvornår de sagde man
skulle gøre det øhm: og så var det faktisk først da jeg snakkede
med psykologen derinde at hun siger nå men hun ville anbefale jeg
kom i en gruppe der tænkte jeg bare det skal jeg ikke⇗ jeg skal ikke
sidde sammen med nogen andre og (.) snakke om det over hovedet men
(.) lovede jo så at give hende et par gange og det endte jo med at
være noget af det bedste jeg har gjort men der kunne jeg godt mærke
men det der med at skulle sidde foran andre sådan i plenum og så
sidde og skulle snakke ej og så være ked af det mens de kiggede på
mig og (.) puha det synes jeg ikke var sjovt og jeg havde også
meget svært ved det de første mange gange indtil man sådan (.)
begyndte at lære dem at kende øhm:
hvorfor havde du ikke lyst til at sidde foran andre
ej men det er meget det jo meget (.) det ved jeg ikke ekstremt
følsomt emne eller det var det i hvert fald for mig på det tidspunkt
og jeg (.) da jeg startede i gruppen var jeg jo stadig så følsom at
man nærmest bare skulle (.) røre ved mig så knækkede jeg jo sammen
og øh: og der havde jeg det bare sådan åh jeg magter ikke to timer
hvor jeg skal sidde og græde jeg havde det svært nok på arbejdet
men der kendte jeg jo sådan nogenlunde folk men så satte jeg mig jo
bare ud på toilettet hvis jeg blev ked af det jeg sad jo ikke ved vi
siddet i sådan et stortrumskontor så det var jo ikke rart for mig at
sidde og skulle blive (.) blive ked af det jeg tror altid altså
jeg er jo også vokset op med og (.) få og vide at hvis man bliver
ked af det eller begynder at græde så kan man godt stoppe med det
pjat det gad de ikke at se på så det ligger jo i mig at det gør man
ikke så har jeg jo gået ind bag en lukket dør så har jeg været mig
selv så er jeg blevet ked af det så det er svært for mig og (.) og
sådan skulle (.) åbne op og specielt når jeg ikke kender folk det
synes jeg var meget grænseoverskridende øhm: jeg har aldrig været
afvisende overfor at snakke med en psykolog øhm: det har jeg ikke og
jeg vil også sige de anbefalede mig det også da jeg startede derinde
øh: og jeg har så også (.) privat sundhedsforsikring så da jeg fik
henvisning sendte jeg det til sundhedsforsikring og så valgte de
psykolog for mig så skulle jeg overhovdet ikke heh det var
fantastisk jeg skulle ikke selv vælge jeg fik bare en tid og et
sted og så skulle jeg møde op der og så fik jeg og vide hvornår jeg
skulle møde og hvor tit jeg skulle møde og det (.) var lige det jeg
havde brug for og det kan jeg også huske det var noget af det
første jeg sagde til psykologen det var fantastisk for mig for jeg
kunne simpethen ikke overskue selv og skulle tage stilling så hun
skulle bare booke min kalender og det gjorde hun så (.) det var så
man kan sige det var en hjælp til mig men ja (.) at det sådan lidt
blev gjort for mig
du siger det næsten sådan helt forlegent
heh ja heh det lyder også lidt lillepigeagtigt altå jeg har jo
hvad har jeg været 26 på det tidspunkt jeg burde jo bare (.) men
men jeg kunne bare ikke tage mig sammen det kunne jeg ikke det var
hele tiden noget jeg skubbede og min arbejdskollega som jeg havde
et rigtig godt forhold til hun blev ved med at sige sådan (.) har
du fundet en psykolog nu⇗ og hun blev og det var også svært for mig
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op arbejde og blive konfronteret med de der ting hvor jeg tænkte .h
gider du gå væk fra mig jeg ved så bliver jeg ked af det lige om
lidt og det var jo ikke fordi hun sagde noget hun ville mig jo det
bedste hun var bare meget sådan meget ligesom min mor meget sådan
hård og kontant og det havde jeg meget svært ved at hun sådan blev
ved med at skubbe og sige gør nu det det kunne jeg ikke overskue
(.) hvilket virkelig er åndsvagt fordi det er jo bare at tage sig
sammen og bokke en tid men (.) det kunne jeg altså ikke
du sagde det var at du havde svært ved dengang at tale om det
foran andre kan du godt det nu
ja altså man kan sige i dag der er det jo blevet (.) altså dels
fordi at (.) at jeg også er blevet frivillig inde hos Børn og Unge
der skal man jo snakke om det i og det bestemmer man jo ikke selv
(.) så det jo sådan lidt blevet en vane for mig kan man sige at det
blevet noget der er gået fra at være ikke rart fordi folk glor på
én og (.) ja til at nu sidder vi sådan lidt i samme båd derinde
og (.) det kutyme at man gør det så jeg tror at den der vane jeg
har fået med at det gør vi bare har gjort det nemmere for mig (.)
og jeg tror også at det så har gjort det nemmere for mig så at
håndtere f.eks. da min svigermor fandt ud af i decmeber at (.) nå
er din mor død og der sad jeg der og tænkte (.) hvorfor har du ikke
sagt det til din mor altså der tænkte jeg bare de der (.) de jeg
synes at de reaktioner de er rigtig svære og håndtere men jeg tror
også de er blevet nemmere af at jeg er blevet vant til at skulle
sige det til folk jeg ikke rigtig kender at jeg er blevet sådan
har fået rutinen i at ja det er så og så lang tid siden og hun døde
af det og det og ja
og er det rart at have sådan en rutine
ja det er det egentlig øh: i starten også på mit jeg har valgt
ikke at sige det på mit arbejde normalt så bliver det jo meldt ud
af ledelsen når der sker sådan nogle ting men (.) men jeg arbejdede
der jo ikke på det tidspunkt jeg blev ansat efterfølgende så det er
aldrig nogenside blevet meldt ud og der kan jeg huske at det første
år efter nu er der så mange der ved det efterhånden for jeg har
sagt det til en del men der var jo rigtig mange der spurgte ind til
hvordan min far havde det for det var 9 månder siden at han havde
været indlagt øhm: og så (.) spørger de så nå men hvordan takler
din mor det og så sidder jeg der og tænker ja hvad skal jeg svare
og der havde jeg virklig svært ved at håndtere det i starten jeg
vidste ikke hvad jeg skulle sige hvor der tror jeg at man eller jeg
er blevet meget bedre til med tiden øhm og jeg tror også jeg er
blevet lidt mere ligeglad med (.) hvad andre tænker og så siger jeg
det bare for jeg kan jo ikke ændre det ved at jeg ikke siger det
hørt øhm: ja
og hvad kunne du finde på at sige før hvis de spurgte dig hvad
hvordan takler din mor det
så havde jeg bare sagt fint (.) og så dem der godt vidste at hun
var død sagde jo så ikke noget men man kunne godt se at de kiggede på
mig og tænkte ((gispelyd)) hvordan reagerer hun begynder hun
og græde eller hvad fordi i starten var det jo (.) der kunne jeg jo
så havde fundet på (.) det var typisk ved frokostbordet så spise
færdig og så gå ud og være ked af det bagefter øhm:
og det når du siger være ked af det nu lyder det måske som et
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åndsvagt spørgsmål
*SP01: ja så gik jeg ud og græd ja ja så satte jeg mig ud på toilettet og
[græd]
*SP02: [græd og græd og græd]
*SP01: eller gik hjem fordi jeg så ikke kunne holde ud og være der og (.)
tænkt hvis de kan se mig bagefter nu sidder jeg sådan meget
afskærmet nede i et hjørne på det tidspunkt så jeg kunne godt (.)
komme ud fra toilettet og så sætte mig på min plads og så var der
ikke så skulle du komme over til mig for sådan rigtig og kunne se
mig ∞jeg kan ikke gemme mig i dag nu sidder jeg midt i det hele∞ så
det var egentlig okay for mig på det tidspunkt øh men øh (.) men
men altså jeg håndterede det nok bare ikke helt rigtig dengang tror
jeg (.) beskyttede jeg nok mere mig selv
*SP02: hm:: og det med at håndtere det rigtigt (.) hvordan skulle man
håndtere det rigtigt
*SP01: jeg skulle bare have sagt det (.) det jeg følte jeg jo heller ikke
det var at lyve dengang jeg snakkede jo bare videre på og det jeg
kan også huske jeg flere gange prøve du ved at svare generelt på
det uden egentlig at snakke om hende i nutid (.) men (.) men der
var flere af dem som stillede sådan meget nærgående spørgsmål og det
er det er virkelig virkelig svært så og skulle undgå det når jeg
har rigtig svært ved sige højt hun er død uden at græde så synes
jeg det var (.) det var virkelig svært for mig hvor det kan jeg
godt i dag men (.) men det kan jeg huske det kunne jeg ikke det var
(.) og bare sådan optakten til og skulle sige det det var rigtig
svært for mig på det tidspunkt
*SP02: og det med du ikke sagde det eller din arbejdsplads ikke vidste det
hvordan var det for dig eller at alle ikke vidste det i hvert fald
*SP01: jamen det har egentlig været (.) øhm: det har egetlig været rigtig
rart og hvis jeg ville (.) hvis jeg jeg kunne sagtens have bedt min
leder om at sige det som de plejer det har de gjort med alle andre hvis (.)
når der ikke nogen der mister forældre fordi jeg er den yngste på
arbejdspladsen jo men så er de jo hvad (.) 80 år og (.) ja øhm: men
der var faktisk en sidste år der mistede sin mor og han (.) jeg
tror han er 40 og det var nemlig også meget pludseligt så han tog
efterfølgende tog han to ugers fri eller noget i den stil fordi han
havde det rigtig svært med det øhm: det blev meldt ud og der havde
jeg det også lidt ville jeg egentlig have haft at folk havde vidste
det men jeg tror egentlig jeg havde det fint men det fordi jeg så
havde et sted jeg kunne komme hvor jeg kunne være mig uden at (.)
jeg følte folk kiggede på mig eller tog særlig hensyn jeg havde
brug for at være et sted hvor folk bare behandlede mig som de
normalt gjorde fordi det gjorde mine veninder ikke de var jo altså
de var jo ligesom jeg var lavet i porcelæn og det synes jeg jo var
skide irriterende og mega frustrerende at de ikke bare (.) kan
behandle mig som de plejer øhm: altså snakke til mig som de plejer
ikke men det var sådan noget altså min ene kammerat han gik ned med
stress kort tid efter og han har da sagt til mig at det turde han
ikke og sige til mig fordi han synes jeg havde værre ting der var
sket til med mig end hvad der var sket for ham så han (.) han følte
sig ikke berettiget til at sige det til mig (.) hvor jeg har det
sådan lidt jamen (.) vi jo stadigvæk (.) venind- ven så det synes
jeg jo han skulle have sagt men (.) så der der synes jeg den der
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måde og beskytte mig på det har været sindsygt irriterende og det
har mit arbejde ikke haft mulighed for med mindre jeg har bedt dem om
det øhm: så
okay og hvad med det med din svigermor ikke vidste det og du synes
det er irriterende eller
heh det værste var min kæreste var der slet ikke det var min
svigerinde og mig og så min svigermor øh: (.) jeg blev overrasket
det gjorde jeg virkelig fordi jeg tror det har været den (.) det har
været den 23. december og hun spørger bare jamen (.) altså hun har
jo kun hørt mig omtale min far og så spurgte hun bare (.) øh::
altså sådan hvor jeg skulle holde jul og jeg siger så hos min far og
om jeg så holdt med min mor på et andet tidspunkt (.) og min
svigerinde vidste det godt fordi weekenden inden havde vi været i
sommerhus min kæreste og jeg sammen med hende og der havde jeg jo
talt med hende om det og jeg tror også hun kunne huske det fra (.)
jeg tror jeg mødt min kæreste et halvt år før min mor døde (.)
øh:og vi datede lidt på det tidspunkt og da min mor så døde kunne
jeg ikke rigtig overskue ham fordi det var så nyt og han prøvede
virkelig og være der og jeg kunne ikke forholde mig til ham og så
var det jo så min exkæreste kom ind i billedet og (.) tilbød at
hjælpe mig og (.) det var bare du ved ham kendte jeg og han kendte
min mor og kendte min familie så det var sådan mere sikkert for mig
jeg ved ikke hvorfor men det var det på det tidspunkt så hun kunne
huske det fra dengang øh: (.) hans lillesøster fra den gang så hun
vidste så man kan sige hun sad jo (.) og tænkte på mine vegne puha
nu stiller min mor nogle dumme spørgsmål øhm:
kunne du se det på hende eller når du siger
∞JA::∞ man kunne godt se på hende hun bare sad og tænkte puha heh
men altså jeg måtte jo bare ærligt sige til hende jamen at min
mor var død så det var ikke fordi hun ikke villle holde jul med
os men det kunne hun ikke og der synes jeg faktisk (.) min
svigermor hun er socialrådgiver øh og har med sådan (.)
besværlige unge eller hvad man skal kalde dem øh øh: og hun er jo
vant til mange af dem har mistet deres forældre så hun håndterede
det faktisk rigtig fint og jeg tror selvom jeg så synes det var
akavet lige i sekundet så stilled hun flere spørgsmål end jeg har
prøvet før (.) altså af en person som (.) ikke har været
professionel eller har været tilknyttet Børn Unge og Sorg altså
hun var virkelig god og vi snakkede om det (.) jeg tror i 20
minutter hun stillede alle mulige spørgsmål øh:
hvad for nogle spørgsmål f.eks.
øhm: jamen hun stillede jo selvfølgelig de der helt normale med
hvor lang tid det var og hvor gammel hun blev og hvad hun døde af
og (.) men hun spurgte også ind til (.) hun vidste jo godt min
far havde boet i ((land)) så hun spurgte jo også indtil om det
var dernede hun var blevet bisat og nå og igen hvordan min far
havde det og hun du ved hun sagde mange af de der ting hold da op
det må godt nok have været en omvæltning for dig og hvad jeg
lavde på det tisdpunkt i mit liv da hun døde og det ved jeg ikke
hun var bare rigtig god til og stille spørgsmål hvor jeg tænkte
okay det kunne meget hurtigt være blevet meget akavet og helt
stille hvor hun ikke sagde noget men hun (.) og hun var
fulstændig iskold hun stillede bare spørgsmålene det var ike sådan
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noget du ved det var bare ∞hun blev siddende i sin lænestol og så
kiggede hun på mig∞ nå hvor lang tid siden er det (.) det var ikke
sådan noget åh det kan godt være hun synes det var akavet men jeg
kunne ikke mærke det på hende (.) og det synes jeg faktisk var rart
og det der gjorde at stemningen blev lidt mere (.) løftet
(.) ∞hvorimod hans mormor har lige lavet den samme∞ her (.) til
hans fødselsdag da kom hun også over og spurgte hvorfor min mor
ikke var der så måtte jeg bare sige det var fordi hun er død (.)
ÅH NEJ DOG og ∞kramme kramme og jeg stod der midt i festen∞ og
tænkte (.) heh det okay der nogen gange er det jo jeg har bare
oplevet flere gange hvor det mig der nærste må trøste vedkommende
fordi de synes det er så forfærdeligt hvor jeg tænkter ja ja men
(.) jeg er nået ret langt til at det går nok jeg begynder at
acceptere at sådan er det bare og nu må jeg bare leve med at hun
ikke er her men (.) og jeg har jo accepteret at (.) sådan er mine
omstændigheder jo bare nu (.) og det tror jeg andre har svært ved
og acceptere på mine vegne (.) nogen gange
ja okay og hvad med det at du du sagde indledende da du fortalte
med at din svigermor ikke vidste det har du ikke fortalt det til
din kæreste
ej ja jeg tænkte bare (.) han siger så han har sagt det men (.)
det var mere fordi jeg ville gerne skånes for det der jeg synes
ikke øh: det er jo kommet op et par gange i løbet af sådan nogle
familieting med hans familie også da jeg var sammen med hans
farmor og farfar altså det (.) men men jeg tror egentlig hans mor
har været rigtig god til og sige til resten af hendes familie
bortset så lige fra mormoren som så ikke havde fattet det men jeg
tror hun har sagt det til dem nu at (.) at min mor er (.) død (.)
men det er jo mere sådan så jeg ikke sidder øh til en famile et
eller andet de er virkelig virkelig mange og at der så er en der
spørger mig og alle øjne så er på mig og der sidder 20 mennesker
og kigger på mig (.) og jeg så synes det er ubehageligt altså det
var mere derfor jeg sagde til ham at jeg synes måske det kunne
have været meget rart at (.) han ligesom havde informeret alle om
det øh: ikke fordi det er hans ting sådan at fortælle men mere
sådan så kan de jo måske tage hensyn til at der ikke er en der
spørger når vi sidder 40 mennesker (.) så (.) kan vi måske gøre
det lidt mere (.) på en lidt mere afskærmet måde end at jeg lige
pludselig bliver jeg hader også at være centrum så det med at
jeg lige pludselig bliver samtaleemne for alle det synes jeg ikke
er særlig rart (.) og det kan det meget hurtigt blive med sådan
noget kommer på tale (.) så sidder alle og er mega nysgerrige og
det er ikke altid særlig rart (.) for mig i hvert fald
er det så når de er nysgerrige at de spørger meget eller
så er det måske en der spørger og resten sidder og kigger og det
synes jeg ikke er særlig rart altså så er man lidt aben i buret det
synes jeg ikke er (.) altså jeg vil ik- det gør mig ikke noget at vi
snakker om det men det er mere at så er det så nemmere hvis de ved
det og så kan de stille nogle spørgsmål end at jeg først skal
fortælle dem og de andre så tænker ((gispelyd)) det vidste vi heller
ikke og skal også lige høre efter eller jeg ved ikke om det giver
mening
jo det gør det (.) ville du gerne have at altså nej (..) at
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man tager hensyn f.eks. at at man gør det i enerum eller jeg ved
ikke at det så ikke er foran alle men samtidig også at man så gerne
må konfrontere dig eller
ja det var måske heh altså (.) jeg har jo ikke jeg har absolut ikke
noget imod og snakke om det (.) det behøver bare ikke og være
samtaleemnet⇗ til en familiefrokost f.eks. og der sidder vi typisk
25 mennesker og jeg har der har jeg ikke behov for at det hele
handler om mig men det er nok også fordi det ikke er min familie og
selvfølgelig må de også spørge det har jeg jo også sagt til nu har
(.) det primært hans mor og hans moster der har spurgt øh: der har
jeg jo også sagt til dem at at det jo ikke et tabuemne for mig men
(.) men jeg vil nok sætte pris på at det ikke er sådan (.) hvis jeg
sidder midt i bordet og de spørger du ved skal spørge hen over
bordet det bliver lidt mere hvis vi sidder overfor hinanden og de så
stiller nogle spørgsmål det fair nok men det behøver ikke at være
sådan en overdøvende samtale som alle skal involveres sig i det mere
fordi jeg ikke kan lide og være i centrum øhm: og det har de det
lidt med at gøre i den familie de er meget højtråbende og (.) altså
hvis de kunne lægge hele mit liv ud på bordet så ville de synes det
var fantastisk men det synes jeg ikke er særlig fantastisk øh det
mere derfor deres måde at gøre det på bryder jeg mig ikke sådan (.)
jeg kan ikke lide at være centrum i deres .h (.) i deres verden heh
eller hvad man skal sige (.) ja
ja synes du at sorgen den er en del af dig eller er det noget
du har eller er det noget som er der eller
ej den er nok stadig en del af mig tror jeg øh: (..) men jeg tror
langt hen ad vejen at det tager sin tid før den sådan (.) du ved
bliver (.) jeg ved ikke om man kan sige den bliver mindre (.) jeg
har i hvert fald accepteret at (.) det tager sin tid før at (.) det
bliver nemmere for mig øh: så jeg prøver heller ikke og skille mig
af med de tanker og følelser som der nu måtte komme øhm: så jo den
er nok rimelig meget en del af mig tror jeg
hm: tror du altid den vil være det det med du siger den måske vil
blive mindre
i et vist omfang vil den måske være men men (.) det var også som vi
snakkede om før der tror jeg mere man kan vælge om man har lyst til
og tage det frem så kan man pakke det væk igen jeg tror det bliver
nemmere øh og den bliver nemmere sådan at gå ind og ud af i stedet
for at det selv skal bestemme hvornår det sådan lidt (.) tager hånd
om en hvornår den så tager greb i en
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@ID: dan|change_corpus_later|SP01|||||Informant|||
@Media:
8, audio
*:
*SP02: så vil jeg gerne høre hvor gammel du er
*SP01: jeg er 24 år
*SP02: ja og hvem er det du har mistet
*SP01: jeg har mistet min far øh: til hjertestop for 5 år siden januar
var det
*SP02: ja har du lyst til at fortælle lidt om hvordan (.) det skete og hele
den periode
*SP01: det kan jeg godt (.) øh:: ja jamen det skete sådan at (.) mine
forældre var skilt øh: og han boede i en lejlighed ikke særlig langt
fra min mor og han havde så været gift og skilt igen og fået en
datter min lillesøster øh: som på det tidspunkt var fire og øh: ja
så var det en mandag hvor jeg kom hjem fra skole og øh min fars
ekskone ringer så og spørger mig om jeg ved hvad han laver og med
min lillesøster fordi at øh hun havde ikke været i børnehave (.) og
det vidste jeg ikke jeg havde jo ikke snakket med ham i weekenden så
jeg havde ikke snakket med ham men han boede jo ikke så langt væk så
jeg cyklede bare derhen (.) og tjekkede op på det så øh: jeg kom hen
til lejligheden og hans bil var der og sådan så jeg låste mig ind
med min egen nøgle og fandt ham så: i gangen (.) øh: død og min
lillesøster var inde i soveværelset øhm: og jeg får så min
lillesøster ud (.) øh: af lejligheden og får ringet 112 øhm: som så
(.) får en eller anden sygeplejerske der heh bliver ved med og bede
mig om at vende ham om fordi han var faldet forover så han lå på
maven .h øh: hvor at (.) at jeg prøvede at forklare hende at det
kunne jeg ikke ∞for det første så var han en meget stor mand∞ for det
andet så kunne jeg se jeg ikke kunne gøre noget han var allerede
blevet blå i huden så jeg vidste godt at (.) at der var ikke noget
at gøre øhm: men hun blev ved så jeg måtte øh: jeg gik med min
lillesøster på armen så jeg måtte banke på samtlige døre for at få
nogen til at hjælpe mig men alle var på arbejde på det tidspunkt så
der var ikke nogen mennesker øh: og så går jeg så ud øh:: af
lejligheden for at finde nogen på gangen og idet jeg så endelig får
fat i en kan jeg så se at ambulancen kommer og så siger jeg så ellers tak
og får fat i ambulancen og de kommer ind og: (.) ja h. de er der
inde meget kort tid og ja siger meget hurtigt at der var ikke noget
at gøre han havde været død i et stykke tid øhm: ja og så sad jeg
med min lillesøster inde i ambulancen og fik ringet til min mor og
fik ringet til hendes mor og de kom så og min mor sørgede for at få
ringet til (.) min fars brødre søstre som også kom og min kæreste
kom og så var det egentlig meget (.) ∞meget hektisk med en masse
mennesker der kom og skulle have at vide∞ hvad der var sket og
snakke men øh: ja og så sad vi der ude foran lejlighedskomplekset i
(.) nogle timer jeg ved faktisk ikke hvor lang tid øhm: og
efterfølgende tog vi så hjem til min farbror øh: og var der og
snakkede og spiste lidt mad og sådan øm øhm: ja (.) og dagene efter
det fylder sådan lidt sammen øh: jeg kan ikke helt øh: jeg ved at
der har været nogle praktiske ting vi har snakket med præsten og
bestilt urne og været hos bedemand og sådan men jeg kan ikke lige
sådan placere dagene jeg kan huske at dagen efter lå jeg på sofaen
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om morgen og var der⇗ øh: senere på eftermiddagen tog jeg så ud på
skolen fordi at en⇗ fra min klasse boede i samme opgang som min
far så han havde jo set alt det der var sket han var kommet hjem
der i: midten af alt det der øh: og så var der begyndt en masse
rygter ude på skolen med det ene og det andet og (.) så tænkte jeg
så kunne jeg ligeså godt (.) tage ud og få aflivet det og få sagt
til folk det er rigtig sødt af jeg I skriver og men ∞jeg kommer
ikke til at svare∞ øh (.) det næste stykke tid og så fik jeg
ligesom det ud af verden og kunne tage hjem og lige være mig selv
og ja (.) ja og så fik dagene med det og han skulle jo obduceres
fordi han havde været alene da det skete så der gik også nogle dage
med det før at vi så kunne få lov til at se ham og (.) ja (.) ja
og hvordan (.) det lyder jo helt (.) vildt (.) kaotisk hvordan havde
du det i hele det (.) kan du huske
jamen lige da jeg fandt ham var det meget (.) meget surrealistisk
altså det var virkelig:: øh:: jeg kan huske jeg havde sådan lidt den
der hvem fanden er det der ligger der det jo ikke min far altså (.)
det var meget mærkeligt også altså den måde (.) altså et dødt
menneske der bare sådan (.) den måde det bare totalt livløst og
anderledes det slet ikke den person man huskede eller sådan (.) det
var meget mærkeligt øh: og så var det jo sindsygt kaotisk fordi at
at det var sådan en mellemting mellem at være mega chokket og bare
have lyst til at tude men hvor man så min lillesøster der startede
med at være sådan (.) altså ejmen far er faldet far er faldet og
kom ud til mig og da hun så kunne se at jeg begyndte at panikke så
begyndte hun også at være sådan lidt så det var også sådan en ej det
okay nu ringer vi efter efter nogen der kan hjælpe os og sådan
noget så det var (.) sygt⇗ kaotisk og meget svingende sådan og det
var først da min mor ligesom kom og kunne tage over med min
lillesøster at det så sådan ligesom bare gav frit løb og (.) jeg
sad omme bag i ambulancen og bare (.) tudede og (.) var helt ja og
dagene efter var jo også helt altså (.) meget svingende sådan gå
fra: og være helt vildt ked af det og bare sidde og græde og
hulke til at så blive fanget af et eller andet og så glemme det
lidt igen og så kom det igen og sådan gud ja der er sgu da det
skete ret faktisk øh: og altså det var det en vild rustjebanetur der
bare kører i virklig lang tid (.) ja
og det med du sagde (.) at der gik nogle rygter ude på din skole
hvad var det og noget du skulle aflive hvordan kan du fortælle
lidt mere om det
det var egentlig bare fordi han det eneste han øh: eller jeg ved
ikke hvem der har startet det derude men han havde så fortalt
fordi jeg var jo ikke kommet i skole at han havde set
din kæreste eller
nej øh: ham som så gik i klassen og boede i samme opgang
nå ja undskyld ja
øh: ja øh: og det altså han har jo så nok bare fortalt oppe i
klassen at at han havde set det her og det var jo nok derfor jeg
ikke var kommet i skole og så begyndte folk jo at skrive til mig om
jeg var kørt galt eller med min familie og der var sket noget med
dem om der var nogen af dem der var kørt galt og (.) alt muligt hvor
jeg bare var sådan det ka- jeg kunne slet ikke overskue og skulle
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altså at (.) der kom alle mulige sindsyge historier hvor jeg bare
var sådan jeg går bare ud og fortæller at det her og det her er
sket og jeg ved ikke hvornår jeg kommer tilbage altså
*SP02: og hvad sagde du så til dem
*SP01: jamne jeg kom gik egentlig bare ind i klassen og bad om lige om at
få lov til at fortælle noget og så sagde jeg at (.) at dagen før var
jeg taget hjem til min far og fundet ham død og det formentlig var
hjertestop og (.) så sagde jeg bare kort at det var sødt af dem de:
de skrev (.) men de skulle ikke forvente jeg svarede lige foreløbig
og så var det meget det og så gik jeg ud og så var der et par af de
tætteste veninder kom lige ud og: .h og snakkede og så min kæreste
kørte mig derud og så tog han mig så med bagefter
*SP02: og hvad sagde dine veninder og andre til dig hvordan oplevede du
deres reaktion på det du sagde
*SP01: hm:: jamen altså det var meget sådan meget chokket og kunne
måske også godt fornemme det var lidt urealistisk for dem (.) også
(.) hende min ∞bedste veninde derfra hun reagerede så ved at græde∞
men det viste sig så at det var fordi at hendes egen mor (.) var ved
at blive undersøgt for kræft på det tidspunkt så det var sådan en
meget øh: ja (.) det var sådan en meget mærkelig følelse af at der
var nogen der sådan kom ud og ej det var de kede af at høre og de
håbede jeg var okay og så noget og så hende der mest af alt var ked
af det på sine egne vegne altså det var sådan (.) meget mærkeligt
ja (..) ja og så var det egentlig (.) altså jeg følte bare det var
sådan lidt overfladisk og sådan lidt jeg kunne ikke rigtig bruge
det til noget hm: ja
*SP02: er det fordi det de sagde eller
*SP01: hm:: måske fordi mange af dem var nogen jeg ikke snakkede særlig
meget med til hverdag og så skulle de lige pludselig høre alt og
være med og det føltes lidt mere som noget gossip og noget øh: (.)
nu skulle de høre hvad der var sket agtigt øh: (.) ja (.) det
egentlig bare sådan jeg husker det (.) men ja jeg kan faktisk ikke den eneste det var min min rigtig
gode veninder der hvor jeg kan
huske hvordan hun reagerede fordi der var en tre fire andre som jeg
også snakkede rimeligt godt med og jeg kan faktisk over hovedet ikke
huske (.) hvad de gjorde om de var der eller (.) nej
*SP02: og hvor gammel var du sagde du da
*SP01: jeg var 19
ja okay så du gik i gymnasiet eller
*SP01: ja jeg gik i 3 g jeg skulle (.) op til mine eksaminer da kort tid
efter så
*SP02: okay og hvad hvad kunne du gøre det eller
*SP01: altså jeg valgte at gøre det i hvert fald øhm: jeg var meget sådan
at og jeg mindes egentlig også jeg var ret hurtigt tilbage i skole
øh: ja for og komme igang komme igang med en hverdag og ikke bare
sidde der hjemme (.) og være ked af det øhm: og havde også besluttet
mig for jeg skulle gøre det her færdig og jeg skulle have hue på
samtidig som de andre og de her ting øhm: både en blanding af at
(..) øh: det (.) det (.) tror (.) jeg han ville have ønsket for mig
at jeg skulle have gjort øhm: plus at jeg kunne faktisk ikke
overskue ikke og gøre det og skulle starte med en hel anden klasse
eller tage reeksamener eller sådan jeg var bare sådan det skulle
bare overståes og ud af verden så jeg kunne komme videre med mit liv
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på en eller anden måde (.) øh: så det gik ikke så godt som det
måske ville heh have gjort men øh: jeg kom da igennem det jeg fik
hue på og sådan noget
og hvad med hele den tid efter kan du prøve og beskrive det sådan
hm:: altså i forbindelse med eksamener og sådan eller bare
det hele
bare ja (.) hm:: men det er sådan generelt en meget sløret tid øh:
og jeg har sådan en fornemmelse af at (.) at jeg forsøgte at læse
op med mine klassekammerater og sådan og prøvede at støtte mig til
dem jeg kan ikke umiddelbart huske (.) at det var det der skete øh:
jeg kan huske den dag vi fik vores eksamener at vide (.) jeg har
altid øh været bedre til skriftlige eksamener end til mundtlig jeg
har aldrig haft det særlig godt med at skulle op til mundtlige .h
øhm: og jeg var i klassen der skulle op til øh: var det fem
mundtlige eksamener eller sådan noget så jeg var fuldstændig det var
bare lort på lort altså og snakkede også med min lærer om det og
sådan men de kunne ikke gøre noget og sådan og der var ikke så
meget at gøre ved det øhm: jeg fik rigtig meget hjælp fra mine
lærere til sådan (.) og forberede ? mig til de mundtlige og sådan og
det var rigtig rart øhm: men ja eksamenerne var også altså (.) ∞hvis
den sorte klap gik ned før så gjorde den det i hvert fald også∞
øh: der⇗ det var virkelig svært og samle tankerne også fordi (.) at
det var også bare en tid hvor at jeg generelt havde svært ved at
samle tankerne det der med og huske og det har jeg også kunne
mærke efterfølgende at jeg er ekstremt dårlig til og huske og øh:
jeg er ekstremt dårlig til sådan og formulere mig hvis det ikke er
sådan noget jeg er forberedt på øh::
er det også sådan i dag
ja sådan har jeg det stadigvæk ja (.) det er virkelig besværligt
nogen gange og (.) og finde ud af øhm (.) ja hvad skete der ellers
(.) jamen så det det er det gik generelt bare meget op og ned sådan
forsøgte sådan og være med og (.) nu min far han blev begravet sådan
øh: der hvor jeg kommer fra er kirkegård der ligger meget tæt på
byen eller centrum sådan .h og jeg boede sådan i den ene ende og
kirkegården og så man gik altid forbi kirkegården og ned til centrum
øhm: og da jeg ligesom da jeg begyndte og gå i byen igen og drikke
og sådan noget da altså det var vildt svært fordi alle følelserne
kom jo rigtig hurtigt op øh: og jeg gik altid forbi kirkegården når
jeg skulle derned og når jeg skulle tilbage og så noget så det blev
meget hurtigt det blev sådan en øh: sådan en vane at når jeg har
været i byen eller sådan et eller andet så går jeg lige op forbi og
og bare er og på vejen hjem og sådan og det begyndte egentlig også
rigtig meget sådan i den periode min ja altså men der skete bare
rigtig mange ting da min far døde fordi at (.) min lillesøster jo
kun var fire og (.) jeg har aldrig været super gode venner med hendes
mor så ud over alt det så var der også en masse arveproblemer og
ting og sager som også sådan skulle findes ud af og endte også med at
måtte køre en samvær sag fordi (.) fordi at hendes mor så øh: sagde
jeg ikke måtte se min lillesøster efterfølgende så det var egentlig
meget der skete rigtig mange ting og jeg tror måske også det er
derfor at min (.) jeg tror måske at min sorgproces har været lidt
længere (.) end andres fordi at (.) at der kom sådan mange ting
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oveni hinanden så var der også lige pludselig en sorg over at have
mistet min lillesøster og en egentlig også min storebror fordi han
tog hendes part øhm: så (.) så det var ja jeg synes det er svært at
skille ad
sådan hele perioden er svær at skille ad hvad der er hvad
ja (.) hvad der egentlig var (.) ja sorg far og (.) hvad der så
dukkede op pga min lillesøster ja
og (..) øh: kan du prøve at beskrive sådan de følelser du havde i
sorgen
hm:: altså jeg tror (.) til og starte med var det meget sådan ja
forvirring og usikkerhed og ked af det og savn og øh og sådan jo
længere jeg ligesom kom hen så blev det også rigtig meget sådan
vrede og uretfærdighed der ligesom kom op (..) øhm:: ja
og vrede og uretfærdighed (.) hvad hvad kommer det af
øh: jamen det kommer nok af at (.) øhm: at jeg ikke havde et særlig
stærkt forhold til min far indtil tre år inden han døde alt imens han
var gift anden gang en den kone som heh jeg ikke var så gode venner
med var der ikke særlig meget far og (.) da de så blev skilt tre år
inden han døde kom han tilbage til Næstved hvor jeg boede og ja
begyndte og øhm: og vi begyndte at ses noget mere og få et forhold
til hinanden og begyndte ligesom at få en far igen og så tror jeg
ligesom at (.) at der var bare rigtig meget vrede i at jeg synes
det var møg uretfærdigt at når jeg endelig havde fået ham tilbage
og så (.) blev han taget fra mig (.) det var ja (.) det var (.) ja
super frustrerende øhm: (.) ja
hm:: og det med du sagde dine sorgproces måske har været længere
eller sådan forskudt jeg kan ikke lige huske hvilket ord du brugte
kan du prøve og beskrive det lidt altså hvordan (..) kom det så som
en brag senere eller hvad ligger der i det
jamen (.) da jeg blev færdig med mine eksamener der i ja juni måned
eller så noget der valgte jeg og (.) bruge nogle af de penge som
jeg havde fået fra hans pension (.) til og tage ud og rejse øhm: så
i: september jeg brugte hele sommeren på at planlægge den der rejse
(.) hvilket også var (.) et kæmpe kaos og det var helt de forkerte
jeg valgte og rejse med fordi der var bare ikke styr på noget øhm:
så der var rigtig mange (.) ja plus at (.) at jeg nok ikke var så
jeg tog ikke tingene særlig let heh kan man sige i den periode så
(.) så der var rigtig meget øh: rigtig mange problemer forbundet med
det og så kom jeg endelig afsted der i september måned og var (.)
afsted i et halvt år øhm: hvor at jeg så egentlig lagde det hele
lidt på afstand hvor at at jeg selv havde den der jeg skulle bare
væk og jeg skulle bare have nogle andre oplevelser og jeg skulle
have noget (.) luft og (.) og det viste sig jo bare at det hele var
der og ventede på mig efter jeg kom hjem (.) fra den rejse der så
(.) og det var så først efter da jeg kom hjem fra den rejse at jeg
ikke måtte se min lillesøster mere så at jeg ligesom havde skubbet
alt alle de tanker og alle de følelser der var til (.) da jeg kom
hjem fra min rejse og skulle håndtere det samtidig med at jeg så
skulle håndtere ikke at se min lillesøster mere og egenlig kæmpe
den der samværsag i: ja jeg tror det er (.) er det halvandet år
siden jeg stoppede øhm: så (.) så: jeg har sådan lidt en følelse
af at jeg stadigvæk at det hele måske har trukket lidt i langdrag
og jeg stadig den dag i dag kan have nogle (.) nogle dage hvor jeg
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bare ryger helt ned i kulkælderen og bare er (.) ekstremt ked af
det uden rigtig at vide hvorfor og (.) ja bare ikke rigtig kan
noget øhm: (.) ja
og hvordan der da du så var ude og rejse og du skubbede det væk
hvordan havde du det da
øh:: jamen det meste af tiden havde jeg det egentlig okay fordi der
skete jo noget hele tiden og opmærksomheden var på noget andet og
folk var super søde og det var sådan en grupperejse så jeg mødte jo
også nogle nye mennesker og (.) og jeg var egentlig jeg var meget
åben omkring det øhm og fortalte hvad der var sket hvis folk
spurgte og var også meget sådan jamen I må endelig stille spørgsmål
jeg har det fint med at snakke om det øh:
kan du prøve øh: altså hvordan kunne det komme på samtale sagde du
det selv hvis der var noget eller
ja øhm: (..) det var egentlig jeg tror det var (.) det sådan kom i
tale fordi jeg havde valgt at tage to rejser sådan efter hinanden to
grupperejser øhm: hvor folk var sådan oh men er du ikke lige blevet
færdig og hvordan kan du have så mange penge og så kom det egentlig
deraf hvor jeg så sagde (.) at jeg havde mistet min far og jeg havde
valgt at bruge nogle af de penge på at komme ud og rejse og sådan
noget (.) og så er folk jo altid sådan de fleste ihvertfald nå nå
okay og nå okay jeg ved ikke tør ikke rigtig og sige mere hvor at
(.) jeg så prøvede med jeg er okay med at snakke om det og I må
meget gerne stille mig spørgsmål hvis det er jeg vil meget gerne
fortælle om det og det er slet ikke noget tabu for mig og ja så var
det egentlig bare meget naturligt
kunne de så spørge ind til det efter du siger det eller
ja der var et par stykker som godt kunne øhm: og også gjorde det og
det gjorde det også meget lettere og det var superrart at (.) at
folk turde spørge og også fordi det hjalp mig med og bearbejde det
og fortælle det flere gange og det var jo også stadig så tæt på så
det skulle måske også lidt gå op for mig hvad det egentlig var der
var sket (.) så det var rigtig rart for mig at få lov til og
fortælle historien flere gange sådan
ja og hvad kunne de f.eks. finde på at spørge om når du havde sagt
det er ikke et tabu for mig I kan bare spørge
jamen så var det sådan noget med hvad der var sket mest faktisk og
hvordan jeg havde det og og sådan nogle ting øh: jeg var jo også
afsted på en første årsdag hvor at folk også var rigtig søde til og
(.) lige være der og høre om jeg var okay og sådan nogle ting øhm:
ja ¨
og hvad med dem som så ikke spurgte eller sagde noget hvordan
oplevede du deres reaktion når du så sagde I kan bare spørge
jamen (.) ja de var meget stille omkring det eller sådan nå okay
eller ja spurgte ikke ind til det var ikke sådan (.) ja tog det ikke
sådan til sig men det var jo egentlig også de var jo alle sammen
fremmede da jeg tog på rejsen så det var ikke (.) nogen sådan særlig
stor skuffelse jeg havde et par (.) venner ja hvad har det været en
tre fire stykker fra da jeg gik på efterskole som jeg sås rigtig
meget med (.) efter efterskolen (.) men så (.) ikke rigtig turde
(.) og spørge ind og lige pludselig så så jeg bare (.) aldrig og
skrev også til dem at (.) altså at (.) at de kunne ikke gøre noget
galt altså at at de kunne ikke sige noget der gjorde mig mere ked af
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det det gjorde mig mere ked af det at (.) at de holdt sig væk det
hjalp åbenbart ikke så der var også (.) man mister jo også nogle
venner i hele den proces fordi de bare ikke kan håndtere det øh: så
så det var egentlig mere dem jeg var skuffede over i forhold til så
alle de nye mennesker her (.) som så egentlig ikke rigtig kendte mig
og (.)der var sådan der havde jeg lidt bedre forståelse for (.) at
de måske ikke spurgte ind
*SP02: og hvad med de venner der hvor så stoppede de bare kunne de så
spurgte de dig nogenside eller lod de så bare være med at svare
eller hvordan var hele det der med at kontakten ligesom forsvandt
*SP01: hm:: jamen det var egentlig sådan meget i star- de første uger der
hvor at (.) at man virkelig kunne se hvem der gerne turde spørge
eller gerne ville og hvem der ikke gjorde øh: (.) og der tror jeg
også bare der havde jeg det meget sådan at det ikke jeg havde ikke
overskud til at gøre noget ved det altså det var bare sådan at dem
der kom de måtte komme og dem der ikke kom dem kunne jeg ikke tage
mig af lige nu øhm: og da jeg så ligesom fik lidt mere energi og lidt mere
overskud og skrev til dem at jeg var skuffet over at de ikke:: (.)
meldte sig eller ikke gjorde noget overhovedet så skrev de bare
jamen det var de da også kede af og så var det bare det så hørte
jeg ikke fra dem igen øhm: så der var ikke: ja og så tog jeg bare
en beslutning om at det havde jeg ikke hverken tid eller overskud
til at bruge min energi på
*SP02: okay og det med du sagde at du godt kunne komme nogle gange helt
ned i jeg kan ikke huske hvilke udtrykt du brugte hul
*SP01: kulkælderen
*SP02: ja hvordan er den følelse hvad sker der så
*SP01: hm: jamen det er meget sådan en oftest så opstår det egentlig af
sådan en lille ting hvis der er et eller andet der går galt eller
ja en eller anden lille bitte ting at jeg ikke når et tog hvad som
helst at så kan jeg blive sådan helt vildt irriteret jeg bliver
egentlig mest sur og vred til at starte med så bliver jeg ekstremt
træt og når lige hjem og så er jeg bare helt færdig altså begynder
bare at hyle og tude og (.) ja øh: ja jeg er bare helt nede øh (.)
og så er det egentlig sådan en følelse af at (.) altså jeg ved ikke
helt hvorfor jeg er ked af det jeg kan bare mærke at det gør ondt
sådan helt ind i maven og bliver bare helt nedtrykt og så går der
et stykke tid med det og når jeg så egentlig er færdig giver det en
eller anden lettelse og som om puh og få det ud og det var rart og
også sådan en tanke ej det var egentlig fjollet og det var jo bare
et tog eller et eller andet ikke selvom man jo godt ved der nok
ligger noget anden bag øhm: ja
*SP02: og det med du ikke rigtig ved hvad det er hvordan har du det med
det
*SP01: hm:: altså det sådan lidt op og ned jeg har gået til psykolog her
et stykke tid nu for at finde ud af det og der er har en snakket om at det
godt kunne være fordi jeg har kompliceret sorg øh: og ikke et at
jeg ikke har fulgt et normalt sorgmønster øh: så derfor er planen
egentlig at jeg skal have taget mig sammen til at snakke med Børn
Unge og Sorg om at øh: fordi de de eneste i Danmark der arbejder
med kompliceret sorg og så snakke med dem om (.) om jeg kan komme
til noget udredning og om vi lige kan snakke og finde ud af om det
er det der sker øh: fordi at (.) altså nu snakker jeg jo rigtig
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meget med dem fra og de andre frivillige hvilket jeg er rigtig glad
for for der er rigtig mange ting der som (.) bare er forskellige
fra andre folks (.) reaktioner øhm: jeg reagerer måske
lidt voldsommere på nogle ting så på den måde har det været rigtig
rart at kunne se at (.) okay det hele er ikke mærkelig eller
overdrevet de andre reagerer også sådan her øhm: men der er bare
nogle ting som virker voldsommere end (.) at det er fem år siden
*SP02: okay hvad kan det f.eks. være
*SP01: at jeg reagere meget voldsomt på de der små ting øhm: og at jeg får
de der kæmpe nedture hvor at jeg bare er total utrøstelig uden
rigtig at vide hvorfor øhm: ja og det er også noget jeg skal (.)
jeg skal have fundet ud af ja
*SP02: og hvordan har du det med at det måske kan være kompliceret sorg
hvad tænker du om det
*SP01: jeg synes egentlig det er rigtig rart at få noget på det at få
noget på det nu har det jo været sådan her i rigtig lang tid så øh:
så det kunne være rart ligesom og finde ud af jamen det er det og
så gør vi sådan her og sådan her i stedet for det der med ja (.) at
man bare ikke ved hvad man skal gøre ved det og det kan være sådan
om det også fordi du er lidt stresset og om det også fordi sådan og
sådan i stedet for bare okay men det er det her der er galt og der
er den her manual for at vi gør sådan og sådan
*SP02: og det tænker du så det at der ligesom er en manual og man ved hvad
det er når det er kompliceret sorg men ikke når det er (.) sorg
*SP01: hm:: altså ja (.) der er jo egetlig også en (.) sådan en bestemt
arbejdsproces eller hvad sådan noget hedder for psykologer når det
er med sorg (.) øhm: og den har jeg egentig også været igennem i
form af en sorggruppe øhm: hvor jeg gik der så (.) så det er der jo
egentlig jeg har bare ikke det har bare ikke været optimalt eller
sådan jeg er ikke kommet ud af det af den (.) manual at der skal
åbenbart noget mere til
*SP02: hm:: okay og det med at komme ud af det er det fordi du tænker at
man kan komme ud af sorg
*SP01: hm:: (..) hm: nej jeg forestiller mig at man kan kan komme ud af
sådan den dybe sorg eller sådan altså jeg kan jo stadig have de
dage hvor det føles som om det var i går altså og virkelig være
helt nede øh: og det forestiller jeg mig (.) at jeg kan komme ud af
og at (.) jeg kan komme til et punkt hvor at (.) hvor det ihvert fald
ikke sker så tit øhm: men (.) man jeg tror også bare at sorg
er noget man skal lære at leve med det er ikke noget man sådan kan
komme over men man kan komme håber jeg heh til et punkt hvor det
ikke fylder så meget i hverdagen og hvor at at det er de gode ting
der fylder og det er de gode minder man har med sig og (.) ja
*SP02: hm: okay og hvis du skulle beskrive sorgen til forskel fra det du
siger at det er de gode minder man har med sig er det så to
forskellige ting minderne ligger ikke i sorgen
*SP01: hm: (..) jeg tror at (.) jeg tror man kan se på minderne på to
forskellige måde at (.) selvom det er nogle gode minder at så kan
man (.) enten blive vildt trist over at han ikke er der mere (.)
eller man kan blive glad over tanken om de gode minder altså de kan
ligesom (.) få en til at føle to forskellige ting
*SP02: og når man så når det er man kan blive trist over minderne er det
så en del af sorgen eller er det et minde som gør trist eller er det
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hele blandet sammen
(..)
jeg tror lidt det er blandning hm:: (..) men jeg tror også (.) jeg
tror at (..) jeg tror ikke man bliver på samme måde trist hvis ikke
man var i en sorg (.) altså selvfølgelig så kan man trist over
nogen minder selvom man ikke har mistet personen (.) men jeg tror
bare det er på en anden måde
for dig hvad ligger der så i det at være i sorg
hm:: (..) det er nok mest min reaktion min måde at reagere på og
(.) hm: (.) min frygt for at miste andre (.) nu har jeg jeg har
hørt rigtig meget fra andre at de kan have frygten for miste dem de
har tæt men miste dem til døden (.) hvor at jeg har egentlig ikke
(.) jeg har egentlig ikke været bange for folk skulle dø jeg har
været bange for folk forlader mig øhm: (..) og det nok egentlig nok
den mest at den reagerer jeg hårdt på
nu spørger jeg måske sådan lidt er det fordi du føler at din far
har forladt dig at du har det sådan
ja det tror jeg heh
(..)
ja (..) og det du siger med at sorgen er en proces hvad tænker du
om det
(..)
hm:: at jeg tror at (..) at jeg tror at man bare kommer til et
punkt hvor at hm: (.) at det hele bare bliver lidt lettere at det
er en proces fra og at være rigtig ked af det og rigtig nederen til
og (.) hm: og kunne lære at leve med det på en (.) ja (.) på en
god måde
hm: må jeg spørge lidt mere ind til om for dig er det så at du ikke
er bange for at folk skal dø fra dig men at du mere er bange er
bange for at de forlader dig og det måske har noget at gøre med at
du føler din far har forladt dig øhm: er det fordi at (.) du må
sige til hvis du synes det er for svært at svare på
hm: det er helt i orden
at din far han han ikke er død men han er et andet sted eller hvad
er det der i dig for at forskellen fra at han er død til at han
forladt dig
heh ja øhm: (..) hm:: altså jeg (.) føler jo jeg er indforstået med
at han er død og at han ikke er her mere (.) men jeg tror også at
hm:: altså jeg har altid være sådan lidt alternativt anlagt så jeg
har også sådan en følelse af at jeg nok skal se ham igen en dag at
det nok ikke bliver i det her liv (.) men på et andet tidspunkt så
det kan da godt være det har noget at gøre med det det er ikke
noget jeg har tænkt over faktisk øhm: (.) ja
og er det vigigt for dig at have du sagde også det med du tog
eksamenerne osv fordi det ville din far gerne have haft og er det
vigtigt for dig på den altså har du ham med dig på den måde
hm:: jeg tror ikke jeg har ham så meget med som andre altså jeg gør
det meget for min egen skyld også fordi hvis (.) hvis jeg havde
gjort det for min fars skyld så havde jeg også taget dansk færdigt
så var jeg ikke stoppet efter et semester fordi at at da jeg var
barn da (.) prøvede jeg at få min fars opmærksomhed ved at få gode
karakterer og ved og øh: og gøre tingene godt øh: så jeg tror at at
det først og fremmet er for min egen skyld og bagefter kan jeg
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have den der tanke om men det vil han også synes havde været godt
men det ikke det der (.) skubber mig
hvis nu du skulle sætte sådan nogle ord på du har sagt det her med
at sorgen det er vrede og kedafhed osv. er det anderledes nu end
det var lige efter
hm:: ja det synes jeg fordi lige efter der var det meget
fortvivlethed og kedafdethed og (.) forvirring og (.) på den måde at
hm: ja det ved jeg egentlig ikke fordi så føler jeg egentlig at jeg
kom ind i den der mere vrede og uretfærdighed hm: og så er jeg
måske egentlig kommet lidt mere tilbage i kedafdethed fordi (.) jeg
føler mig som sådan ikke vred over det altså jeg føler mig ikke
vred over han er død men samtidig så kan jeg også godt se jeg
bliver rigtig hurtig vred over andre ting øh: som nok godt kan
ligge til grunde for det men det er ikke noget hvor jeg sådan siger
sådan arh pis der gik toget (.) ej men det er også fordi min far er
død agtigt heh og så jeg bliver vred over det men jeg bliver rigtig
hurtigt vred og jeg bliver rigtig hurtigt frustreret (.) øhm: (.) så
på den måde (.) synes jeg at det er til forskel fra lige da han
døde men uden helt at vide om det er derfor agtigt heh ja lidt
forvirrende heh
ja er det sådan en generel følelse i hele den her proces for at
bruge dit eget ord sådan forvirrende
ja (.) det synes jeg egentlig det er men jeg tror også det havde
noget at gøre med alle de ting der skete lige omkring hans død øh:
og jeg har rigtig svært ved at skille tingene ad
okay og hvad fylder allermest i hele den her proces
hm:: (..) ja (..) det ved jeg ikke rigtig det at jeg tror det der
fylder mest for mig til hverdag er (.) ikke og have min lillesøster
og øh: jeg havde også rigtig mange problemer med min kæreste i den
periode og det er også noget vi arbejder rigtig meget med nu (.) så
de to ting flyder rigtig meget og det er de to ting der gør mig ked
af det og vred og ja (.) hm: og som måske egentlig bare forstærker
(.) hm: den kedafdethed jeg har over min far ned inderst inde ikke
øhm: fordi de ting når jeg sådan (.) har nogle tanker omkring det
at han er død så er det (.) sådan mest sådan nogle øv det her
ville jeg gerne have haft ham med til eller (.) øv det her det
kunne have været sjovt at se med ham eller prøve med ham eller
hm:: men det sådan nogle ting der kan få mig til at blive ærgerlig
over men det er ikke sådan nogle ting der får mig til at knække
sammen
nej det er f.eks. f.eks. at du ikke når toget eller
JA lige præcist
ja okay (.) og det du sagde med at du var sorg også over ikke at se
din søster er det en anden sorg end den du har til din far er død
hm:: (..) altså det ville være mest logisk for mig hvis det var det
men (.) jeg har rigtig altså som sagt så har jeg bare rigtig svært
ved at skille det ad så jeg kan faktisk ikke helt finde ud af hvad
der er det ene og hvad der er det andet øhm: ja (.) men ja altså
jeg kan blive ligeså ked af det over f.eks. i den periode hvor jeg
kæmpede med ankenævnet og fik afslag på afslag altså der røg jeg jo
også helt ned og var ligeså ked af det som da jeg havde mistet min
far øh: så de ting mindede bare rigtig meget om hinanden hvor jeg
også kan blive sådan lidt (.) at det måske i sidste ende bare har
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noget at gøre med at miste øhm:
*SP02: okay så det med du siger det ville være mest logisk for dig hvorfor
ville det være det
*SP01: fordi det to forskellige måder at miste på altså jeg kommer ikke
til at se min far igen men min lillesøster er trods alt kun 10 så
der er en chance for at hun kontakter mig om et par år eller der er
en chance for at jeg kan nå at se hende igen
*SP02: okay så sorgen er også det er at have mistet
*SP01: ja
*SP02: det lyder måske lidt åndsvagt spørgsmål
*SP01: JA heh
*SP02: ja (.) øhm: det du sagde med at I alle sammen I reagerer voldsommere
og øhm: eller reagerer på andre måder end andre er det vigtigt for
dig at der er nogen der har det på samme måde som dig
*SP01: hm:: ja det giver mig en ro altså det gør at (.) jeg tænker okay ∞så
er der måske ikke så meget galt med mig eller sådan ∞ altså fordi
at jeg godt (.) kan føle mig ret anderledes specielt i forhold til
hvordan jeg reagerer i forhold til mine veninder eller min kæreste
.h øhm: at det så kan være sådan en (.) okay det kan godt bare⇗ være
fordi min far er død det kan godt være noget som ikke ændrer sig (.)
nogensinde (.) fordi det bare en del af hvem jeg er nu øhm: der er
det rart at vide at (.) at det måske bare er noget jeg skal
acceptere eller lære at leve med øhm: (.) at andre også har det
sådan at det ikke er unormalt at have det sådan
*SP02: hm: så det med at være anderledes hvordan hvad udspringer den af
*SP01: hm: jamen det er sådan den måde jeg sådan reagerer (.) de tanker
jeg får i forbindelse med (.) øh: (.) nogle episoder hvis jeg
bliver uvenner med folk hvis jeg bliver uvenner med mine veninder
at så (..) fylder det måske endnu mere for mig end det gør for dem
fordi at så bliver det sådan en åh nej kan vi nu klare det her og
hvisvi ikke kan mister jeg så dem og skal jeg så aldrig se dem igen
og så kører den bare derfra hvor at (.) det sjældent de tænker
sådan heh
*SP02: okay øhm: (..) at du kunne være i kompliceret sorg og det kunne
være rart for dig at vide hvad man så skulle gøre øhm: føler du at
det har man ikke vidst nu eller
*SP01: hm:: jeg føler i hvert fald ikke at der har været sådan en (.) lige
vej til det eller sådan der er ikke blevet fremført for mig okay så
gør vi sådan sådan sådan og såan øh: og det er jeg måske bare
sådan typen der godt kunne tænke mig vide (.) jamen okay du
reagerer sådan her fordi sådan og sådan og det kan du gøre sådan og
sådan ved agtigt øhm: og det var også derfor at (.) til forskel fra
mange jeg sådan har snakket med så var sorggruppe fint (.) men jeg
synes ikke det var helt fantastisk øhm: jeg har fået mere ud af at
være frivillig og kunne snakke med dem på vagten end at jeg fik i
grupperne øhm: ja (.)
*SP02: hvordan kan det være
*SP01: jamen jeg tror at (.) jeg tror det havde rigtig meget at gøre med
jeg ikke følte jeg kunne sparre direkte med nogen af dem altså
jeg var den eneste der havde mistet pludseligt og jeg var den
eneste der (.) havde skilsmisseforældre øhm: så der var rigtig
mange ting (.) hvor jeg igen følte mig anderledes end de andre hvor
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det var sådan (.) hm:: ja (.) at jeg havde nogle andre tanker
omkring det at have mistet min far fordi at (.) jeg i princippet
kun følte at jeg havde haft ham i tre år (.) i forhold til de andre
og det her med mine forældre var jo skilt så jeg bekymrede mig
ikke over om min mor skulle få en ny kæreste som nogle af de andre
gjorde øhm: (.) så jeg følte bare ikke at jeg fik særlig meget ud
af det (.) det var fint nok og fordi emnerne var jo selvfølgelig
nogle som alle kunne snakke om i forhold til (.) dødsdagen og
begravelsen og familien og alle de der ting (.) men:: jeg ved ikke
jeg synes bare ikke at ja jeg synes ikke at jeg rykkede mig særlig
meget
okay (.) øhm: og det med du godt kunne tænke dig at så gør vi det
så gør vi det er det fordi du tænker at din sorg er sådan
hm:: (..) det ved jeg ikke rigtig jeg tror bare at jeg har sådan en
følelse af at (.) der er noget galt og jeg vil bare gerne have det
klaret heh øhm: ja
ja så hvis der nogen der bare kunne komme og sige så gør vi det
lige præcis og så er du klar om tre måneder så ville det være
dejligt (.) hvis der bare var nogen der kunne komme og give mig en
pille og sige så (.) værsgod jeg tror jeg har rigtig svært ved det
(.) det psykologiske aspekt og det der med at man ikke kan vide
hvordan folk reagerer på det ene og det andet og man skal arbejde
med tingene og alt det her jeg vil bare gerne have en plan for at
sådan og sådan her
hm:: hvad hvad er det at man ikke ved hvad der foregår eller
ja og (.) at (.) at man skal arbejde så hårdt med det selv på en
eller anden måde altså eller det forestiller jeg i hvert fald at
man skal øhm: ja (.) at det nemmere bare at tage en pille altså
hvis jeg gør det to gange om dagen på de samme tidspunker så det
det heh hvor at det andet det en kamp der er rigtig mange tanker
som skal vendes og som skal (.) øh:: kæmpes med nok resten af mit
liv ∞og det kan jeg ikke overskue∞ heh øh: ja
øh:: i forhold til så gøre kompliceret sorg til en diagnose når du
siger det med pillerne hvad tænker du så om det
HEH ∞jamen jeg synes jo det er en skide god ide∞ øhm: jeg er ikke
så diagnose bange som (.) som mange kan være altså folk snakker jo
om at alle får en diagnose og (.) og jeg har det sådan lidt jamen
jeg ville sgu synes det var rart hvis der var nogen der sagde jamen
det er fordi du er sådan det er fordi du har kompliceret sorg at du
reagerer sådan og så gør vi sådan og sådan øhm: ligesom man gør man
ADHD eller depression eller et eller andet øh: fordi jeg synes det
er superfrustrende og blive kastet rundt mellem læger og
psykologer og som (.) stiller de samme spørgsmål som jeg har svaret
på 1000 gange øh: et eller andet sted
hm: okay og der synes du ikke sker noget når du
nej
nej okay øhm: fordi jeg tænker du må jo være i sorg i hvert fald
før man kan tænke om du også kan være i kompliceret sorg øh: og
(.) man siger jo selvfølgelig eller man siger der er forskel på det
men tænker du at der er forskel på at være i sorg og så være i
kompliceret sorg
(..) hm:: nej ikke umiddelbart øh: jeg forestiller mig bare at
kompliceret sorg (.) er sorg der bliver ved (.) altså at (.) det
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bare er at have det sådan altså hvor hvis man følger en normal
sorgproces så kommer man til et tidspunkt hvor udsvingene er fra at
være meget glad til meget ked af det går fra at være sådan en
normal kurve øhm: (.) hvor at med kompliceret sorg så bliver den
bare ikke normal altså fortsætter man i de høje svingninger øhm:
så det er egentlig det samme bare i længere tid forestiller jeg mig
hm: okay og i forhold til det du så sagde med at (.) det er noget
du skal have med dig resten af dit liv (.) sorgen hvad tænker du så
om det i forhold til at kompliceret sorg er noget der varer længere
tid
hm: jamen det tænker jeg at det er mere sådan i forhold til (.) den
måde jeg reagerer på fordi de tror jeg ikke kommer til og ændre? mig
altså jo jeg håber da det bliver mindre voldsomt men jeg tror altid
at det vil være voldsommere end før jeg mistede ham øhm: og at jeg
vil altid blive mere påvirket af (.) øh: modgang føler jeg (.)
samtidig med at det selvfølgelig også har givet nogle andre (.) syn
på livet altså nogle andre aspekter hvor jeg godt kan blive øh:
altså (.) en blandning med man nogle gange så kan det være at (.)
det hele bare ser totalt sort ud og det sådan det bliver jo aldrig
bedre til at (.) hvis nogen fortæller mig om en eller anden lille
bitte ting så kan jeg blive sådan lidt nå men der er jo ikke nogen
der er døde heh sådan eller sådan (.) ja samtidig med jeg egentlig
også jeg føler jeg har fået en meget bedre forståelse for andres
problemer på en eller anden måde (.) eller sådan at jeg har fået den
der meget med at det at jeg har mistet min far kan (.) gøre ligeså
ondt på mig som at en helt anden problemstilling kan gøre på andre
altså at hm:: (..) jamen selvom at (.) altså at jeg ikke (.) jeg
føler ikke at det er hårdere eller sværere for mig at leve s:: i
forhold til andre som kæmper med andre ting (.) altså jeg har en
veninde med depression der kæmper med det øhm: og der føler jeg da
at jeg har har en helt anden forståelse for for de ting hun går
igennem (.) ja (.) jeg ved ikke det svært at forklare heh
hvad så hvis der var en som hvis bedsteforældre døde og
bedsteforældrene blev 102 år
hm:: (..) jeg tror jeg ville have det nemmere med det nu kort tid
efter at min far han var døde havde jeg ikke haft det særlig havde
jeg ikke taget det særlig pænt øhm: men (..) jeg tror bare jeg har
fået lidt sådan en (.) sådan en følelse af (.) at det kan gøre
ligeså ondt på andre jeg ved jo ikke hvordan de har det de kan jo
være ligeså kede af det som jeg har været øhm: (..) og (.) og
bliver måske også lidt mere bekymret for folk end (.) jeg behøver
min veninde skrev her den anden dag at hendes farfar var død hvor
jeg var sådan helt arh men puha er du okay og hvor hun var sådan
jamen hun havde det egentlig fint nok der var ikke hun havde ikke
særlig meget kontakt til ham og det var fint (.) ja
okay så hvis nu der var en der hvis nu din veninde havde sagt jeg
er simpelthen så ulykkelig og hele min verden er faldet fra hinanden
ville du tænke at det var på samme måde som dengang da din far døde

*SP01: hm:: jeg ville nok (.) ikke tænke eller ikke forestille mig at det
var præcist lige sådan øhm: (..) men jeg tror godt jeg ville kunne
have en god forståelse for at hun var ked af det og ikke have den
samme ej slap dog af heh som jeg ville have haft for 5 år siden
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*SP02: okay og hvordan ville det være forskelligt så (.) du sagde det ikke
ville være helt lige sådan
(..)
*SP01: jeg tror ja men jeg tror det kommer meget an på relationen faktisk
fordi hvis det var en en bedsteforælder som (.) hun havde været hos
rigtig meget og nærmest vokset op hos og sådan så kunne det jo
sagtens være den samme følelse (.) forestiller jeg mig øh::
hvorimod hvis det var en bedsteforælder hun besøgte to gange om
året altså (.) forestiller jeg mig ikke at det kan være lige så
hårdt
*SP02: okay tror du så også sorgen kunne blive ved på samme måde hvis det
var en nær relation
*SP01: det tror jeg godt
*SP02: så man ville godt kunne komme i kompliceret sorg hvis det var ens
bedsteforældre øh: som man havde en meget meget nær relation til
*SP01: det tror jeg godt
*SP02: hm:: okay (.) det du sagde med i: da du gik i gruppe og din
situation ligesom var lidt anderledes og du havde svært ved at
spejle dig i nogen hvordan (.) hvordan havde du det med det
*SP01: hm:: jeg synes det var rigtig svært (.) altså jeg synes ikke det
var særlig fedt at skulle møde op sådan (.) og det var jo meget
sådan at når man så var til de der grupper at så (.) blev der stillet
et eller andet åbent spørgsmål eller emne og så skiftes man til at
snakke om det øhm: eller man kunne byde ind hvis nogen af de andre
havde fortalt noget øh: og det var ikke fordi altså jeg bød ikke
særlig meget ind øhm: jeg fortalte kun sådan kort fordi jeg
egentlig følte fordi jeg skulle måske også passe lidt på hvad jeg
sagde agtigt fordi at (.) ja (.) jeg kan huske der var vi snakkede
om et eller andet i forhold til vores forældre og sådan jeg tror
det var noget med og (.) hm: høre nogle nye ting opdage nogle nye
ting om dem efter de var døde (.) hvor jeg sagde at jeg for nyligt
havde fundet ud af at (.) øh: øhm: (.) hvad hedder det det hedder
hvad hedder det hvis man sådan man har en diagnose hvor man øh:
ikke sådan kan hvis man er fysisk aktiv man tager de der hvor man
suger
*SP02: en inhalator eller
*SP01: ja lige præcist han havde et eller andet nu kan jeg ikke lige huske
hvad det var øh: (.) hvor jeg sagde at det havde jeg lige fundet ud
af fordi han havde aldrig taget den der og han havde åbenbart holdt
det nede på andre måder eller sådan øhm: (.) hvor jeg tydeligt kan
huske at folk reagerede meget chokket eller sådan fordi det var
noget man burde vide (.) om sine forældre (.) men det gjorde jeg
ikke fordi jeg ikke nåede at havde det forhold til ham følte jeg at
det ikke var kommet op i hvert fald øhm: og efter det var jeg meget
påpasselig med hvad jeg sagde og ja (.) ja
*SP02: så det med de reagerede sådan chokerede hvad (.) var det fordi de
(.) ikke sagde noget eller hvad sagde de
*SP01: jamen det var mere sådan en man kan høre folk sige lidde sådan .h
som om man okay det var voldsomt eller heh ja
*SP02: ja okay hvordan kunne du godt have tænkt dig de havde reageret
*SP01: bare sådan (.) ej det må da også havde været ubehageligt og (.) og
høre sådan noget efter han er død eller finde ud af (.) hvor mange
ting jeg egentlig ikke vidste om ham
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*SP02: ja og det med du så ikke havde eller du passede på var det det du
sagde eller var lidt påpasselig med hvad du så sagde efterfølgende
hvordan hvad havde du altså hvad tænker du om det
*SP01: hm:: (..) jamen det gør måske bare at (.) at jeg ikke fik så meget
ud af det eller sådan hm:: (.) ja
*SP02: har du sådan generelt altså nu var du meget åben på din rejse eller
i hvert fald lidt åben har du hvordan møder du øhm: f.eks. på dit
studie hvis der er sådan nogen du ikke kender eller fortæller du
dem så at din far han er død eller er det noget du ikke siger
*SP01: hm:: altså jeg fortæller det hvis det kommer op naturligt hm::
*SP02: og hvad kan en naturlig situation være f.eks.
*SP01: det kan være sådan noget med nå men hvad laver dine forældre heh ja
*SP02: okay og hvad svarer du så
*SP01: ofte altså ofte så siger jeg jamen min mor hun laver det og det og
min far han var dj eller sådan noget og så eller jeg kan sige jamen
og han han døde for 5 år siden sådan et eller andet det kan jeg
godt finde på bare
*SP02: og hvordan reagerer folk på det
*SP01: hm: oftes så er de bare sådan jamen det er de da kede af det ved
jeg ikke eller sådan
*SP02: okay og kunne du godt tænke dig at de sagde mere
*SP01: jeg tror jeg er kommet til et punkt hvor det er fint nok og det er
også ved at være lang tid siden og derfor så (.) påvirker det mig
ikke så meget hvis fremmede ikke gør noget ved det eller sådan
eller siger noget til det
*SP02: okay men det har det gjort tidligere eller
*SP01: ja altså der på min rejse synes jeg det var svært hvis (.) de bare
ignorerede det øh: der var en fordi jeg var jo afsted på to
pakkerejser så på den anden var det en helt anden måde der blev
reageret på der sad vi kun en fire fem mennesker hvor jeg netop blev
spurgt om det med at have råd til det hm: hvor reaktionen bare var
nå nå okay og så skynde sig at snakke om noget andet og det var
super akavet og meget mærkeligt så var der så heldigvis en der
stillede det samme spørgmål hvor vi alle sammen var der hvor ham den
første så sagde ej men det pas på med at spørge om det eller et
eller andet øhm: hvor jeg så igen sagde det med nå men sådan og
sådan og I må meget gerne spørge og der var han så heldigvis så
åben og sige arh men det var da også voldsomt og det var han ked af
og hans kæreste havde faktisk prøvet noget af det samme og sådan
noget og så blev det bare mere naturligt ikke
*SP02: hm:: og hvad synes du om det han ham den anden sagde pas på med at
spørge om det
*SP01: hm: sådan tabu altså sådan puha det snakker vi ikke om hvor det
bare var sådan bare fordi du ikke tør spørge til det behøver du
heller ikke gøre (.) så heh de andre heller ikke tør eller sådan
(.) ja
*SP02: hm: og hvorfor er det rart at folk godt tør spørge om ting
*SP01: hm: bare fordi det er jo en del af mig og det er naturligt det er
jo ikke noget jeg kan gøre noget ved alligevel det er bare sådan
det er øhm: ja
*SP02: okay og så sagde du det med at øh: at (.) i dag er du sådan mere
ligeglad eller hvad man skal sige det rører dig ikke på samme måde
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hvad med dine nære relationer og venner og så noget
*SP01: hm:: jamen der er jo altså dem jeg har nu fra dengang der har jeg
heldigvis sådan meget naturlig tilgang til det og fortæller dem
hvis der er noget og sådan hm: de er ikke så gode til at spørge
selv synes jeg øhm: der var faktisk den ene af mine veninder for
ikke så lang tid siden der sådan (.) selv sagde sådan nå men og
hvordan jeg havde det i forhold til det og sådan hvor jeg var sådan
det var da egentlig super rart at hun lige spurgte for der var ikke
nogen der spurgte længere og øh: og det var jeg da glad for at hun
stadig gjorde øhm: så (.) så jeg tror det er blevet meget så en det
er ikke noget folk spørger direkte til men de kan også godt selv
snakke med mig om det hvis jeg selv bringer det på banen
*SP02: ja (.) hvad kan du finde på at sige
*SP01: hm:: men det kan være sådan hvis jeg har haft en drøm eller hvis
jeg havde den her ej det her kunne jeg godt have tænkt mig at lave
med ham eller øh det var hans yndlingsfilm eller et eller andet
*SP02: hm: og og hvad svarer de så til det
*SP01: jamen så er det oftest bare sådan at ej men de kan de også godt
forstå og det lyder også hyggeligt og så kan vi godt ende ud i at
snakke lidt om ham ja
*SP02: og hvad gør det for dig at I kan snakke om sådan noget
*SP01: hm: men det er bare rigtig rart stadig at kunne snakke om ham som
om han stadig altså altså stadigvæk hvad hedder så noget ligesom
acceptere at han har været der (.) blive ved med ligesom og snakke
om ham
*SP02: hm: og hvad med det med at de ikke spørger så meget mere
*SP01: hm:: jeg kan egentlig godt lige forstå det fordi at (.) det er også
svært at spørge om eller sådan nå men hvordan har du det med din
far er død nu agtigt øh: og spørge til eller snakke om ham på den
måde fordi altså som vi snakkede om den anden dag der sker jo ikke
noget nyt det jo ikke fordi jeg kan sige jamen så: fik min far lige
nyt arbejde her den anden dag altså det er stadigvæk det er de
samme
ting vi så snakker om fordi der kommer jo ikke noget nyt så
(.) så jeg vil sige det er ikke noget der gør mig ked af at de ikke
spørger ind øh: det der kan gøre mig ked af at hvis jeg føler de
fejer mig af hvis at jeg prøver at snakke om det men jeg har også
en forståelse for at jeg ville heller ikke vide hvordan at jeg selv
skulle spørge eller vide hvordan folk skulle spørge mig
*SP02: okay hvordan kan de feje dig af
*SP01: jamen det er sådan hvis jeg fortæller et eller andet og de bare
sådan kort nå okay og så snakker om noget andet fordi oftest så (.)
bringer jeg det ikke på bordet bare for at sige det altså så er det
jo fordi det kunne være meget rart lige at snakke lidt om ham sådan
på den måde
*SP02: ja okay så det er sådan det med du ikke bringer det på banen så ofte
er det fordi det er noget du sådan skal tage lidt mod til eller
*SP01: hm:: nej det synes jeg ikke det er bare sådan det gør jeg kun hvis
der er noget der sådan er sket eller decideret så f.eks. så øh: så
er der har der været skønheden og udyret i biograferne og det var
hans yndlings tegnefilm og så kan jeg nævne det og snakke lidt om
det så det er mest sådan i forbindelse med at der er noget der
minder mig om ham sådan
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*SP02: hm:: hvad ville du sige er det sværeste ved sorgen
*SP01: jamen det er min måde at reagere på at jeg reagerer rigtig hårdt på
små ting
*SP02: er det anderledes fra hvordan du var før
*SP01: ja det synes jeg
*SP02: er det så også fordi du har svært ved at være det som du så er nu
eller hvad man skal sige
*SP01: hm:: ja jeg synes det (.) jeg synes det er svært at arbejde med
eller sådan jeg synes det er svært og (.) og have så svingende et
humør altså øhm: (.) ja ja jeg tror det det jeg har svært at jeg
føler mig meget anderledes nu end fra før han døde øhm: ja det
synes jeg er frustrerende
*SP02: alt det er det sorgen også eller er det noget andet separat fra
sorgen
*SP01: hm:: jeg tror at det er en del af sorgen ja det tror jeg (.) jeg
tror altid at det vil være at jeg vil være lidt anderledes i
forhold til mine reaktioner men jeg tror også at (.) det stadig er
så slemt fordi jeg stadig arbejder med det
*SP02: okay hm: at det med at arbejde med det hvad ligger der i det
*SP01: hm: jamen det er så noget med at gå til psykolog og føle at at der
er et eller andet som ikke er helt som det skal være eller sådan ja
*SP02: du sagde at Børn Unge og Sorg de er de eneste der havde sådan en
udredning for kompliceret sorg ved du hvad det indebærer eller
*SP01: nej altså så vidt jeg har forstået så er det en amerikansk manual
som øh: hvor man skal igennem nogle sessions øh: ja og som jeg har
forstået så er det vist sådan en blandning af at gå tilbage i
relationerne og tilbage i (.) øh: i omkring dødsdagen og sådan
noget øh: men vist også sådan ja en del kognitivt i forhold til
fremtiden og sådan så vidt jeg har forstået
*SP02: hm: okay jeg kigger lige jeg har flere spørgsmål (..) hmm: jo jeg
kom til at tænke på det med at du havde svært ved at spejle dig i
de andre er det fordi deres sorg er anderledes end din eller er det
mere omstændighederne
*SP01: jeg tror mere det er omstændighederne at jeg har nogle andre tanker
og følelser forbundet med min sorg end de har
*SP02: hmm: okay er det så også en anden sorg
*SP01: (..) hm:: det tror jeg ikke jeg tror der er forskel på sorg i
forhold til sin relation og i forhold til ens baggrund med hvordan
man har mistet (.) ja
@End

Bilag 7 Transskription af fokusgruppeinterview
@Begin
@Languages: dan
@Participants: SP04 Interviewer, SP03 Informant, SP02 Informant, SP01
Informant
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@Options: CA
@ID: dan|change_corpus_later|SP04|||||Interviewer|||
@ID: dan|change_corpus_later|SP03|||||Informant|||
@ID: dan|change_corpus_later|SP02|||||Informant|||
@ID: dan|change_corpus_later|SP01|||||Informant|||
@Media:
Fokus, audio
*:
@End
*SP01: jeg hedder ((navn på informant)) og jeg er 26 (.) h. jeg mistede min
far for tre et halvt år siden til kræft øh i bugspytkirtlen og da
han var syg gik jeg i (.) en: sygdomsgruppe inde i Børn Unge og
Sorg øh hvor vi mødtes en gang hver anden uge og snakkede om det at
have en syg forældre (.) alvorligt syg forældre (..) h. og øh: 8
måneder efter han var død (.) der startede jeg så i en sorggruppe
øh: som er sådan en åben øh:: eller en en samtalegruppe som bliver
styret af frivillige (.) hvor man mødes hver uge (.) over 10 gange
[10 uger]
*SP02: [10 gange]
*SP01: og og øh: og udveksler erfaringer øhm:: (.) siden da er jeg så
blevet frivillig inde i Børn Unge og Sorg det blev jeg for lidt over
et år siden og sidder nu eller jeg har siddet på linjen⇗ med chat
og: telefonhenvendelser fra ⇗andre der har mistet eller har
syge forældre .h og laver lidt caféaften og nu er jeg så blevet
frivillig vejleder (.) så jeg vejleder de andre frivillige (..) i
organisationen
*SP04: og øh: sagde du hvor gammel du var
*SP01: jeg er 26 øhm: ja
*SP03: jeg hedder ((navn på informant)) og jeg er 25 (.) jeg mistede min
far for 6 år siden til kræft i spiserøret med et langt
sygdomsforløb (.) øhm: jeg er også frivillig i Børn Unge og Sorg
og har været det i 2 år og har været vejleder de sidste år (.) jeg
har ikke gået i Børn og Unge selv men min søster har gået derinde
så det er derfor jeg kender organisationen
*SP02: jeg hedder ((navn på informant)) jeg er blevet 30 år og i påsken er
det 6 år siden jeg har mistet min far til ALS en muskelsvindssygdom
øhm (.) og gik i gik i sådan en samtalegruppe ligesom ((navn på
informant SP01) øh: efter hans syge- et års tid efter han (..) var
død (..) øh: om så startede jeg et godt stykke tid efter i november
14 (.) øhm: på linjen og har siddet der i 2 år nu og jeg blev
samtalegruppeleder og sidder selv og styrer det der .h samtalegrupper
på 6 8 personer som jeg selv også er glad for engang og det er fedt
at kunne [give det videre også]
*SP01: [hm:]
*SP03: [hm:]
*SP04: hm: fedt (.) eller tak eller hvad man siger nå men jeg har sådan
nogle indledende spørgsmål som I gerne må diskutere lidt og
reflektere over (.) øhm: først så vil jeg gerne høre jer (.) hvorfor
I vil være med til den her undersøgelse og tale om sorg
*SP02: øh:: jeg snakkede ⇗aldrig om det da jeg mistede min far for jeg
vidste ikke hvad jeg skulle sige og når folk spurgte så stoppede
samtalen altid så jeg snakkede mindre og mindre om det og til sidst
så nævnte jeg det slet ikke med mindre folk spurgte mig direkte
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*SP01:
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*SP01:

	
  

hvordan går det med din far eller bor du hjem- jeg er studerende
hvordan går det med din far og mor eller bor de stadig sammen eller
nogle af de spørgsmål .h og så stadigvæk synes jeg samtalen døde så
fandt jeg ligesom ud af hvad jeg skulle sige for at komme videre og
.h og så startede inde i Børn Unge og Sorg hvor den der
ataburisering (.) af døden mm: og nu (.) siger jeg det højt og
tydeligt og alle ved jamen jeg har en død far og jeg kan da også
mærke hvor meget nemmere det er (.) altså det med at autaburisere
døden og gøre det nemmere at snakke om og nemmere at forholde sig
til og det ikke skal være sådan et (.) øh: socialt hul eller (.)
eller en en samtalestopper (.) nu sige jeg har en død forælder at
samtalen godt kan gå videre (.) det håber jeg virkelig at kunne give
videre øh: jeg har været glad for nogle værktøjer om at hvad jeg
kunne gøre eller sige på det område så nu siger jeg også at jeg
[døde forældres klub]
[hah]
hedder det i min verden for man kan ligeså
godt sige det (.) overgøre det og så få en eller anden reaktion så
kan man snakke om det i stedet for ja og jo og det er fordi at
sådan ja og puh det er fordi så bare sige det som det er og være (.)
og være stolt af at gøre et godt stykke arbejde nu for jeg har haft
en svær tid og så (.) ja
jeg tænker også hvis der er nogen der kan bruge ens dyrekøbte
erfaringer så vil man jo hellere end gerne kunne bidrage og det der
som ((navn på informant 2) siger det her med da jeg kom ind i Børn
Unge og Sorg så (.) var der mange der ofte sagde mine forældre er
gået bort⇗ eller (.) er væk eller sådan noget så var der så fik vi
at vide nej dine forældre er døde (..) og det var jo en helt anden
måde at snakke om det på at vi alle sammen var (.) vi var der jo af
den årsag
og der er ingen [grund og lave omskrivninger]
[der er ingen grund til at lave omskrivninger] eller prøve at gøre
det pænt eller alt muligt andet for det var jo den virkelighed vi
var eller sådan som var der vi skulle forholde os til ja så helt
sikkert og komme med nogle af vores erfaringer (.) er interessant og
så er det også spændende hvad du har at spørge om for jeg sad sådan
og tænkte kan man forbedre sig hvad skal jeg tænke om det men det er
jo bare (.) og (.) og være i det og '
ja altså jeg tænkte meget (.) jeg ville rigtig gerne være med fordi
jeg selv har siddet og skrevet speciale om noget der minder om det
h. så på den måde altså altså både give tilbage øh: (.) til
forskning fordi jeg synes det er vigtigt at man bidrager til
forskning i det og jeg synes selv det er vigtigt at der bliver
forsket i det netop for og .h h. (.) altså øge fokus og øge viden om
det fordi det er noget som mange ikke snakker om og det er noget .h
man kan ikke læse sig til hvad man skal gøre man skal ligesom ud og
snakke med nogen der har oplevet det her på egen krop øhm: for og
(.) finde ud af hvordan man skal forholde sig til det som samfund og
jeg oplever også at der når man ændrer sig i forskellige sociale
cirkler også på forskellige platforme når du snakker ansigt til
ansigt med en person eller om du skriver noget på Facebook eller om
.h du er ude med nogle mennesker du ikke kender så er det helt

179	
  

*SP04:
*SP02:

*SP01:

*SP02:
*SP03:
*SP01:
*SP03:

*SP01:
*SP03:
*SP01:
*SP03:
*SP02:

*SP01:

	
  

forskelligt hvordan du kan tale om det og det synes jeg er ret
interessant øhm: så det håber jeg da også at vi kan at vi kommer til
at snakke om og at du måske også finder ud af nogle ting
er det noget I alle sammen er enige i at det er forskelligt hvordan
man taler om det alt efter hvilken platform eller situation man er i
sådan
ja det tænker jeg helt sikkert (.) jeg er agerer anderledes hvis det
er nogle mennesker jeg slet⇗ ikke har mødt men det er ligeså meget
at tage hensyn til dem altså he altså ·at man ikke havner i en eller
anden akavet situation for det er så naturligt for mig at sige men
det er ikke sikkert det er ikke sikkert det er ligeså naturligt for
modtager at modtage· hvor når vi er inde i Børn Unge og Sorg så (.)
eller som platform hvor vi er der er det det ⇗mest normale at sidde
og snakke om et eller andet
det er så sjovt når man er (.) er f.eks. på vagt sammen i Børn Unge
og Sorg eller hvis man bare er der i en eller anden forskellig regi
den måde man kan glide at sådan helt glidningsfrit det at snakke om
øh (.) den sidste nat på hospitalet og så snakke om øh (.) snakke om
festen på fredag og øh: hvad skal vi have at spise til aftenmad
altså man kan sådan glide helt sådan det ville man aldrig kunne hvis
man snakkede med sine gymnasievenner eller (.) fordi så er det lige
pludselig en sådan en (.) big deal at vi lige snakker om min far
som er død og så (.) så bliver det bare mærkeligt og (.) lige
pludseligt at skulle snakke om noget andet lige efter (.) det det
sætter ligesom det der du også sagde det der med (.) samtalen går i
stå på en eller anden måde eller i hvert fald bliver mærket eller
trykket af at man har snakket om sorg (.) og der er forudsætningen
for at vi er inde i Børn Unge og Sorg den er jo at vi alle sammen
har mistet så så (.) der går man bare ind og ud af det øh (.) på
sådan en meget mere naturlig måde
hm:
men det tager altså også tid at [vænne sig til]
[HM]
det er også første mange gange helt i chok hvor folk så sidder og
laver døde forældres joke og sådan noget første gang man hører det er
man sådan lidt wow (.) nu er jeg selv blevet verdensmester i at
komme med kiksede dødeforældre joke
JA heh
jeg synes også det er så fedt man kan det og så snakke om festen
[bagefter]
[JA]
så det er (.) et helt særligt rum (.) der er skabt derinde
også selvom man kan sige det er mange år siden man har mistet så vil
der jo være (.) tider gennem hele livet hvor det kan være svært (.)
og det er stadig den dag man bliver bachelor kandidat og man skal
have børn og sådan noget så det stopper jo aldrig så det der med at
man måske har gået i et forløb (.) efter⇗ man har mistet at de der
følelser savn de der følelser de bliver jo ved med at være der så
på en eller anden måde er det jo også noget vi kan blive ved med at
snakke om selvom der går flere og flere år mellem man har mistet
og så rart at snakke med nogen som er i den samme situation fordi (.)
så er der mange ting man ikke behøver at forklare (.) øh: fordi det
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ligesom vi ved alle sammen at det er pissehårdt den dag der sker en
eller anden milepæl eller (.) når det er jul⇗ så er det virkelig
svært og det behøver vi ikke sådan italesætte nødvendigvis fordi vi
alle sammen ved hvordan det er og så skal vi ikke forklare det helt
fra grunden af det betyder meget at snakke med nogen der har været i
samme situation
det er rigtigt nok ja det er fars fødselsdag på lørdag så ved
gruppen godt (.) nå ja så det er vildt fedt at det er blevet så nemt
at snakke om (.) og så kort man behøver ikke sige så mange ord
egentlig ja
hm: og det med de godt ved sådan er det smerten eller følelserne
eller noget andet hvad er det som andre ikke kan forstå
det er simpelthen blandingen af det hele øh: især nu hvor ja i
morgen er det 2 eller 3 uger siden at min far døde så nå men så er
det fedt du at du er kommet så meget videre og så snakker vi
fremadrettet istedet for me:d andre der ikke har mistet hvor
herinde er bliver det tit den her nå hvad har du tænkt at gøre
hvad planlægger du at gøre og sidst jeg gjorde noget der (.) nogle
har en dag de bare skal (.) glemme og videre og det (.) puha og
nogle gange glemmer jeg selv hold kæft det var sgu da i går (.) og
så andre gange så når ja der er tilløb til at planlægge okay nu
skal jeg have den flaske rødvin fordi den kan min far godt lide og
så skal jeg have det og spise fordi det kan min far godt lide og så
altså gå ind i det til i morgen nu skal min far simpelthen have
noget plads (.) svarede jeg på dit spørgsmål egentlig ¨
hm (.) ja det synes jeg
men jeg synes også det (.) altså det er det der med altså følelserne
som kan være svære for andre at sætte sig ind i altså det synes jeg
ihvertfald jeg har ikke oplevet at mine venner ligesom sådan (.)
prøvede at stå af på det men de har (.) de har virkelig (.) ⇗prøvet
at forstå men af gode grunde kan de ikke forstå og det er jeg da
glad for at de ikke kan for ·jeg ville da ikke ønske for andre at de
skulle (.) stå i samme situation som mig· men så bliver det tit sådan
nogle lidt misforståede hensyn .h så kommer de til at sige dengang
din far gik bort så bliver jeg faktisk sur gik bort nej han er død
(.) altså lad være med og (.) og tal om det som om det: er en lille
ting eller tale om det på en anden måde eller hvor de så begynder at
spørge sådan nogle ting hvor jeg har tænkt det er faktisk ikke det
der er det vigtigt for mig at snakke om .h hvor det ved man lidt
bedre når man snakker med andre der har oplevet det at f.eks. hvad
planlægger du at gøre den dag (.) øh i stedet for at tænke puha hvor
er det langt tid siden eller (.) det føles som om det var i går
eller sådan man er bare lidt mere på bølgelængde med nogen der har
oplevet det samme
ja der er faktisk der er kun to kategorier ikke (.) folk man kan
snakke med og folk man ikke kan snakke med (.) der er ikke sådan
nogle bekendte kan nogle gange bruges lidt eller fordi at (.) hvis
man skal rose sig selv lidt vi er bare pissegode til at snakke om
det inde hos os ikke
men der er også jeg oplever også at der er sådan en (.) øh: h. altså
jeg har i hvert fald oplevet folk som jeg føler kan være der for mig
i alle andre situationer og følelsesmæssige virkelig at jeg er på
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*SP04:

*SP03:

*SP01:

*SP03:

bølgelængde med .h men som har skuffet mig i forbindelse med min
fars død som simpelthen ikke har kunne reagere tilstrækkeligt og så
er der omvendt nogen som jeg er blevet overrasket over hvor jeg
ikke havde særlig meget kontakt med dem på alle mulige almindelige
(.) øh niveauer men som bare har været rigtig gode til og spørge
ind til de rigtige ting i forbindelse med sorgen så der har sådan
relationens nærhed har ikke altid afspejlet hvordan jeg har kunne
snakke med eller hvem jeg har kunne snakke med øh: (.) nogen gang
er det sådan en lidt fjern bekendt som bare har været rigtig god og
nogen af de nærmeste som har været (.) ikke særlig gode
hvad er det så som er rigtig at spørge ind til eller du siger der er
nogen der bare spørger rigtig hvad hvad kan det være så og du siger
det med to kategorier hvad afgør om man kan snakke med dem eller om
man ikke kan
det er meget med at være berøringsangst om man tør gå ind i det (.)
øhm: og jeg tror hvis man skal være nysgerrig så er det altså
vigtigt at man bare er umiddelbar og oprigtig
nysgerrig i stedet for bare at spørge ind fordi at (.) okay nu kan
jeg forvente de skal stille næste spørgsmål (.) øhm:
ja den der oprigtig nysgerrighed frem for (.) jeg ved jeg bør sige
noget (.) eller jeg burde måske (.) men den der sådan oprigtige og
ikke (.) berøringsangste sådan (.) ej jeg bliver virkelig nysgerrig
hvordan døde din far eller hvad gjorde I så den dag (.) øh: og ikke
bare spørge bare sådan (.) af høflighed
og ja og forudtag du har forudsætningerne at jeg mistede engang en
onkel eller en hamster eller en hund eller et eller andet og der
blev jeg også ked af det så jeg ved godt hvordan du har det det er
altså lyst til at slå folk i ansigtigt

jeg tror også jeg sad og tænkte på det er mange år siden at nogle
af mine veninder eller venner der har spurgt ind altså det var
meget naturligt i starten det første år efter men siden da jeg har
to veninder der gør det men det er også de to som selv har mistet
forældre (.) øh og jeg tror ikke (.) det ikke så naturligt at
spørge sådan (.) by the way heh nu det heh snart 4 5 år siden du
mistede din far hvordan har du det egentlig med det eller 3 år
siden eller 1,5 år siden
*SP01: men da var jeg var i hvert fald selv sådan siden jeg har mistet har
jeg selv været ude og sige til flere veninder det rart når I
spørger også selv om der går lang tid øh: jo længere tid der går⇗ (.)
jo rarere er det at (.) blive spurgt øhm: min nogle af de ting
*SP03: gør de så det
*SP01: ja der er faktisk nogen der gør det nogle gange (..) jeg var helt
vildt overrasket over en veninde sådan en lidt fjern veninde hun
(.) selv lige haft en blodprop i hjernen og har været lam i
halvdelen af kroppen og .h så efter nogle måneder så kommer hun hen
til mig og spørger (.) hvordan har du det egentlig med din fars død
og der var det 1,5 år siden han var død og jeg tænkte tænk at du
(.) kommer og spørger mig om det når du lige har ligget lam på
hospitalet (.) altså det jo virkelig noget der har rørt mig meget
(.) at folk der ligesom har overskud til (.) jeg ved godt det er
lang tid siden men jeg tænker faktisk stadig på dig (.) eller jeg
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*SP04:

*SP02:

*SP01:
*SP02:
*SP01:
*SP03:
*SP01:
*SP02:
*SP03:
*SP01:

havde (.) jeg tænkte på dig forleden så nu spørger jeg dig bare så
den der sådan lid- (..) ikke hæmningsløshed men at man simpelthen
ikke er så berøringsangst
og det du siger med at man ikke må forudantage at man kender til det
og det ikke at du bliver vred kan du prøve at uddybe hvad synes I
andre om det hvis du sagde min far er død jeg sagde ej det forstår
jeg virklig godt min onkel han er også lige død
men det er den der at at jeg tror simpelthen det er det mest
uretfærdige i hele verden det er at miste en forælder (.) øhm: af
det jeg har prøvet synes jeg det er det mest uretfærdige der kan
selvfølgelig godt være andre ting er jeg helt sikker på men det med
nu har jeg selv onkler også eller bedsteforældre øh: og forudtage at
det er det samme forhold øh:: er at gå helt skævt ind i den samtale
man skal til at have øh så det vil jeg da gerne mane i jorden hvis
der er nogen der sidder og tænker på det er en god ide (.) og prøve
at gå i den snak at snakke meds sko for den man har en god samtale
med det er jo ikke et udgangspunkt i sig selv at sige nå det du
siger nu det kan jeg nikke genkendende til på den måde .h (.) så
simpelthen med umiddelbar nysgerrighed bare sige det her fatter jeg
overhovedet ikke jeg kan slet ikke forstå hvad du siger men fortæl
mig noget mere så vil jeg jeg vil rigtig gerne prøve at [forstå]
[hmm]
hvad det er du oplever
ja når andre sådan viser interesse jeg kan ikke forstå men jeg
vil prøve
ja lige et dybere skridt ned end mange heh
[hmm]
[hmm]
respondere
og jeg vil gerne spørge med fare for du bliver ked af det når jeg
spørger (.) øhm: det er i hvert fald det vi sidder (.) MEGET inde i
Børn Unge og Sorg sådan og snakker om sådan (.) nogen gange er folk
bange for at spørge fordi man bliver ked af det (..) men man er (.)
bliver ikke ked af det man er jo ked af det så det at folk spørger
gør jo bare at man kan dele det med nogen (.) øhm: og det letter
lidt (.) og så kan det godt være man bliver ked af det i situationen
men .h det er jo ikke fordi folk har spurgt at man bliver ked af det

*SP04: er I alle sammen enige i det med (.) at du tilskriver dig lidt eller
tilslutter dig lidt med at det ikke det ikke er det samme øh: at
miste en forælder som det er at miste en bedsteforælder for eksempel
(.) er der enighed om det sådan
*SP03: jeg er enig i at det ikke er den samme relation jeg tror stadig
følelserne i det at have mistet hvis nu man har mistet en
bedsteforælder kan jo sagtens føles lige så hårde der er måske nogen
der mister en forælder der måske ikke er en så stærk relation til
(.) så det kan godt være en anden som så har mistet sin moster men
som så ikke har mødt kendt sin mor som så det føles hårdt så på den
måde tænker jeg man kan ikke sige det er mindre hårdt eller mindre
følsomt men jeg tænker det er bare ikke (.) den samme relation så
var det bedre man så havde mistet andre relationer bedsteforældre
når de så snakker om det fordi jeg tænker alligevel det er noget
andet at miste en forælder end en bedsteforælder
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*SP01: jeg prøver i hvert fald selv og være ret forsigtig når andre mister
(.) .h en mormor eller: mister nogen og sige jeg ved præcist hvordan
du har det
*SP03: nej
*SP01: fordi det ved jeg ikke altså man kan aldrig vide hvordan folk har
det (.) og det kan også være der er nogen der har mistet på præcist
samme måde som jeg har mistet præcist lige gamle og der kan jeg
heller ikke vide hvordan de har haft det og bare det der med ikke at
tage noget for givet sådan jeg ved lige hvordan du har det (..) men
så altså så spørg åbent til dem
*SP03: altså jeg synes faktisk nogle gange jeg oplever hvis der er nogen
der har mistet nogen og sådan og tæt på det det helt forkert at
sige til dig hvor jeg bare sådan men det jo ikke forkert at sige
til mig det fair nok at du er vildt ked af at din bedstefar er død
det kan man jo ikke (.) på den måde kan man jo ikke bare sammenligne
relationen men man kan bare ikke jeg kan bare ikke sige jeg forstår
hvordan det er hvis jeg ikke ved det ligesom hun ikke kan sige til
mig at hun ikke forstår hvordan det er at miste en forælder hvis hun
ikke har oplevet det (.) jeg tænker der er alligevel nogle andre
følelser tilknyttet at miste en som ∞har opfostret og skabt
en∞
*SP01: hmm
*SP03: og hvor det jo så i vores tilfælde det jo ikke er naturligt man
mister så ung- altså så tidligt
*SP04: hmm ja okay jeg har hørt mange sige det med man ikke må sige man
forstår når hvad tænker I om det du sagde det også lige det skulle
man ikke sådan helst sige hvad tænker I hvad ligger der i at man
helst ikke skal sige man forstår hvis nu vi havde samme hvis jeg
også havde mistet min mor eller far eller et eller andet på samme
måde som I havde og jeg sagde det forstår jeg godt
*SP02: det er faktisk sjovt det med at forstå fordi meget af det som vi
godt kan lide det er jo det der genkendelse
*SP03: hmm
*SP02: at når man siger følelser højt og at man siger (.) ej det kan jeg
godt genkende
*SP01: hmm
*SP02: øhm: men jeg ved ikke om det er fordi der er sådan en stor forskel
nu kaster jeg den sådan lidt op fordi om der er sådan en stor
forskel i ordet forstår og genkendelse
*SP01: eller hvem der siger det og hvordan man fordi jeg synes også det er
okay folk som ikke har mistet siger jeg kan godt forstå du er vildt
frustreret over din far ikke er her øhm:
*SP03: hmm
*SP02: hmm
*SP01: på din fødselsdag eller (.) altså det kan jo godt være de
oprigtigt forstår det men det skal bare ikke være sådan en
automatisk frase når de siger ej det kan jeg virkelig godt forstå
sådan (.) kan du virkelig det (.) altså
*SP02: hmm
*SP01: så mister man tilliden til dem på en eller anden måde hvis de bare
hele tiden sådan slynger den ud ej jeg kan virkelig godt forstå men
hvis det nu var en af de andre inde i Børn Unge og Sorg der sagde
det kan jeg godt forstå eller det kan jeg virkelig genkende fordi
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*SP02:
*SP01:
*SP03:

*SP01:

*SP03:

*SP02:
*SP03:
*SP01:
*SP03:

	
  

(.) da jeg blev (.) 25 der stod min far der heller ikke (.) eller
(..) da jeg blev kandidat der skete der det altså det er bare lidt
noget andet hvem der siger de virkelig godt kan forstå det
ja
og hvem man så tror på at de virkelig kan
f.eks. når vi snakker også indeni Børn Unge og Sorg når vi får
henvendelser ind⇗ hvis det f.eks. er noget (.) man slet ikke kan
sætte sig ind i et selvmord f.eks. det er jo også og miste en
forælder men så snakker vi også meget om man kan ikke forstå at
miste til selvmord hvis ikke man kan (.) man kan sige jeg kan
nærmest ikke sætte mig ind⇗ i hvor svært det må være eller (.) h.
hold da op (.) det er godt nok urimeligt men man kan jo ikke forstå
miste til selvmord de tanker og følelser der bl.a. ligger bag det og
(.) føle ens forælder har taget afsked med en (.) bevidst (..) eller
det er jo nogle helt andre følelser end f.eks. at miste med et
sygdomsforløb eller det at miste pludseligt eller det er jo
alligevel nogle forskellige følelser der ligger i⇗ selvom vi har
mistet en forælder alle sammen (..) så det der med man kan prøve at
relatere og genkende nogle andre ting måske (.) men man kan ikke
forstå hvordan det er at miste en forælder til selvmord hvis man
ikke selv har måske mærket nogen samme følelser omkring det (.) så
kan man måske godt andre ting (.) generelt det at savne eller sorg
(.) eller nogle andre sådan elementer (.) men det der med jeg tror
også det er det der med at forstå⇗ (.) det sådan så ved jeg hvordan
du har det og det ved man ikke↗ nødvendigvis
men det går vi også meget op i når vi snakker med brugere hvadenten
det er i sorggrupperne eller det er øhm på linjen eller caféaftner
at man ikke bare sådan slynger ud det forstår jeg virkelig godt (.)
men at sige jeg kan gen- øh:: det lyder virklig alvorligt det du
fortæller mig øh: det gør mig ked af det og høre øh: har du lyst til
at fortælle mere om det h. øh: eller hvis det nu en der har mistet
sin mor til selvmord det det jeg kan slet ikke sætte mig ind hvor
hårdt det er for dig (.) men jeg vil rigtig gerne prøve øh: det er
mere sådan nogle retoriske greb vi bruger fordi (.) jeg kan ikke
sætte mig ind i hvordan der er at miste sin mor til selvmord (.) men
jeg kan godt sætte mig ind i hvordan det er og mis- og: og mangle en
forælder (.)9 så så så det der med at bruge genkendelsen når når man
kan genkende men ellers så (.) så spørg ind til det
hmm det er jo også det der nysgerighed som I også pointerede man har
faktisk bare lyst til at sige (.)9 ??jeg kan sletikke forestille det
siger jeg nogle gange til mig at mine forældre skulle være væk men
jeg vil vildt gerne prøve at forstå hvad (.) jeg kan nærmest ikke
sætte mig ind i det så har man også bedre lyst at fortælle i stedet
hvis det puha det kan jeg godt forstå er hårdt (.)9?? så kommer det så
kommer dialogen heller ikke særlig meget videre end det (..) fordi
det eneste vi sidder og tænker det er nej du kan ikke forstå det
heh
og du prøver heller ikke at forstå mig (.) ved bare at sige det kan
jeg godt forstå er hårdt
hmm
fordi det kan man ikke (..) så kan man sige hvad er det der gør det
hårdt nå det er det der gør det hårdt .h nå ja det kan jeg godt se
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*SP02:
*SP04:
*SP01:
*SP04:
*SP02:

*SP04:
*SP01:

*SP03:

*SP02:
*SP03:
*SP02:
*SP03:
*SP04:

*SP01:
*SP02:
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den følelse har jeg jo slet for jeg har ikke hvad ved jeg stået
alene og ikke haft nogen der kom og gav mig hue på eller hvad ved
jeg nogen andre ting som alle kan sætte sig ind i jeg tænker man
finder jo heller ikke ud af om man kan forstå hinanden (.) hvis ikke
man snakker sig ind i hvad der gør det svært
jeg sidder og tænker på:: i forhold til det du gerne vil bruge fra
os er det sådan relation vi skal sidde eller det frivillige arbejde
og de snakke vi har
I snakker bare det I har lyst til at fortælle
så må du jo rette os på rette spor
ja det vil jeg gerne
det kan også hurtigt blive det med hvad vi sidder og gør og hvad der
er det rigtige men også tage udgangspunkt i den ((navn på
informant)) der har mistet og ikke så meget den frivillige ((navn på
informant)) så har jeg jo fået en masse værktøjer derfra og fået at
vide hvordan jeg skal snakke og hvorfor jeg skal gøre for dem havde
jeg aldrig nogensiden fået hvis ikke jeg havde fået dem derinde fra
øhm: så det er måske også ligeså meget snakke ud fra den relation vi
har i stedet for den fælles organisation vi arbejder for om det
giver en bedre opgave for dig
I skal bare gøre som I har lyst
men man kan sige på en eller anden måde det der er specielt ved at
vi er frivillige inde i Børn Unge og Sorg det er vi har fået nogen
altså nogle konkrete redskaber til hvordan vi taler om det øh: og vi
har det bliver sådan ret hurtigt sådan rodfæstet i en at man i
stedet for bare at sige at øh: eller altså (.) man ved ikke hvad man
skal sige men så får man lynhurtigt nogle værktøjer til at sige nå
men hvad kan jeg sige i den her situaiton øh: hvad har den her
person brug for jeg spørger om hvad kan jeg spørge til altså så man
ligesom får vendt rollen fra selv at være den der har mistet og have
brug for at tale om men til og hvad kan jeg give til andre der har
brug for at tale om det men stadig bruge sig selv øhm:
men jeg tænker netop også når vi snakker om det at være frivillig vi
har ikke brug for at nogen siger de godt kan forstå og det er
grunden til vi spørger sådan overfor andre der står i samme situation
så jeg tænker det er jo lidt i relation til os selv (.) vi har det
sådan at vi ikke vil have at folk skal spørge os på den måde og
derfor spørger vi selv på den måde (.) giver det mening
hmm
men jeg tænker vi kan sagtens snakke mere om vores egne (..)
erfaringer hvis det var det
vi har i stedet for vi sidder og snakker om ((navn)) inde fra så kan
vi ligeså godt bruge os noget mere
hmm ening
altså for mig så er det vigtigt at siger det som I har lyst til jeg
har ikke der er ikke nogen svar jeg søger (..) jeg kunne godt tænke
mig lige at dykke lidt tilbage til det I sagde med at lært at man
skal sige at ens forælder er død nu startede jeg med at sige hvem I
havde mistet skulle jeg hellere have sagt det på en anden måde
nej
næ
jeg tænkte ikke over det fordi vi siger tit jeg mistede min (.)
eller hvornår har du mistet

186	
  

*SP03: ja
*SP01: det er meget normalt men det at miste er jo også en eufemisme på en
eller anden måde (.) men det er mere de der sådan metaforer og sådan
noget gik bort (.) øhm: tog på sin sidste rejse sådan stillede
træskoene altså sådan nogle mærkelige omskrivninger som bliver sådan
billedsprog (.) det (.) det synes jeg i hvert fald er sådan (.) jeg
synes det er vigtigt at man tør sige ordet død
*SP02: hmm også det er også svært spørge stille spørgsmålet hvem er det der
er død det er jo os du spørger så hvem er det du har mistet synes
jeg var den rigtige måde at spørge på
*SP03: hmm
*SP01: hmm
*SP02: fordi den jeg tænkte ikke over det før du siger det nu
*SP04: jeg tænker også måske sådan mere generelt hvis nu jeg var jeres ven
eller sådan noget der spurgte hvordan døde (.) dine forælder
egentlig ville I er det bedre at sige død end det er at sige (.)
miste eller nu siger du så det er okay måske at sige miste eller er
det vigtigt at kunne sige død
*SP02: JA man kan også mærke det på spørgsmålet hver gang det kommer at det
går lige en tand dybere når man siger hvornår døde dine forældre
eller hvornår var det du mistede dine forældre det er ligesom om at
man at nu kan jeg kun snakke for mig selv men spørgsmålet hvornår
døde dine forældre og hvornår mistede du dine forældre død det er
sådan øj hvor er det tungt og sort det ord
*SP03: hmm
*SP02: og miste der er også nogle gode ting ved det miste eller (.) det er
ikke kun rigtig rigtig rigtig skidt det hele men død det er bare
*SP01: men jeg har nogen gange været i nogle situationer jeg ved ikke om jeg
sådan lidt bevidst sådan (.) for at provokere lidt sådan for at
prøve det lidt af hvad jeg har sagt sådan i forskellige situationer
.h hvor der var en eller anden der spurgte mig sådan: det var noget
med øh: det var noget med der skulle komme nogle forældre og se på
og sådan nå men kommer din far ikke så (.) og hun vidste ikke at min
far var død så sådan nej min far er død (.) hvor (.) det var sådan
.h men jeg mener hvad skulle jeg ellers have sagt altså: (.) jeg
mistede min far til kræft for 3 år siden (.) det det var lige
sådan en situation hvor man ikke bare lige sådan øh: så lavede en
lang forklaring det krævede lige en hurtig nej min far er død og
så (.) altså så døde samtalen FULDSTÆNDIG (.) og så blev jeg nødt
til at komme med noget for at redde den (.) følte jeg (.) men jeg
har det okay nu (.) jeg går inde i Børn Unge og Sorg
*SP03: heh
*SP02: heh heh
*SP01: jeg er blevet frivillig man bliver nødt til at følge den op med en
formidlende omstændighed sådan i form af men jeg har gået i en
sorggruppe så jeg er okay du behøver ikke gøre mere .h fordi ligeså
snart man bare slynger den ud min far døde min far er død så sidder
folk med et eller andet ansvar tror jeg
*SP02: hmm
*SP01: det oplever jeg ihvertfald så er de sådan okay nu kræver det noget
af mig hvad skal jeg sige hvad er rigtig hvad er forkert (.) okay
din far er (.) død (.) så sådan jeg er lidt bange for det man sætter
igang med det så derfor er jeg i hvert fald tilbøjelig til at komme
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*SP03:

*SP02:
*SP03:

*SP01:
*SP03:
*SP02:
*SP03:
*SP02:
*SP03:
*SP01:
*SP03:

med på en eller anden undskyl- undskyldn- eller formildende
omstændighed .h øh: men jeg har det okay nu også selvom jeg måske
ikke har det
altså jeg tror også ligeså meget som jeg gerne ville italesætte
døden↗ og synes hvor vigtigt det er så kan jeg også godt mærke i mig
selv i nogle sammenhænge så er det ikke det jeg siger altså (.)
jobsamtaler ude på mit arbejde
heh
så er det ikke der kommer på bordet (.) det gør det bare ikke (.) og
det er også sådan mere hvis jeg sidder overfor folk der også (.)
jeg tænker også måske at forum så prøver jeg også at beholde det væk
så nogen gange er det så noget (.) hm (.) hvor bor din far (.) så er
man jo nødt til at tage stilling til det fordi han er her ikke (.)
men hvis jeg kan komme udenom den nogen gange så gør jeg det (.)
selvom jeg synes det er vigtigt at snakke om fordi jeg synes netop
også som du siger jeg har ikke så meget lyst til (.) reaktionen man
skal give den anden netop det der med man føler man er nødt til at
sige men det skal du altså overhovedet ikke tænke over fordi
selvfølgelig tænker man over det når man (.) vælger at sige min far
er død↗
hmm så er det nogle gange nemmere bare undgå at få det ind i
samtalen og det for begges skyld at man så (.) ja
så på en eller anden måde er det lidt for mig det er stadig sådan
lidt tabubelagt jeg vælger jo med omhu hvornår jeg siger det det er
heller ikke det første jeg siger hvis jeg møder nye mennesker
nej
der kan også godt nogen gange gå lang tid selvom at jeg arbejder
som frivillig
heh ja
og jeg også synes det er vigtigt at tale om døden og
sorgen så (.)
man skal lige være klar på det ihvertfald når man noget man
vælger aktivt hvornår man [vil bringe det ind ]
[hvornår man lige bringe] så der er jo stadig omkring det et eller
andet i mig der ikke synes det er det mest normale samtaleemne
selvom at jeg at det er det når jeg er inde i Børn Unge og Sorg så
er det så er det alligevel mange relationer hvor jeg ikke bringer op

*SP02: men det er vel også det vi skal vende om (.) at nu skal vi tage
hensyn til samfundet fordi har mistet
*SP03: ja præcist
*SP02: hvad med at samfundet tog hensyn til os fordi vi har mistet (.) nå
død nå men så kom og få en krammer i stedet for folk de sådan hvor
skal jeg stå henne hvor skal jeg kigge hen
*SP01: men jeg bruger det i hvert fald meget bevidst f.eks. det der med at
være frivillig både da jeg gik i sygdomsgruppen og da jeg så gik i
sorggruppen og nu hvor jeg er frivillig det bliver sådan et værktøj
til at italesætte det fordi så (.) kan jeg sige jamen jeg laver
frivilligt arbejde nå hvad laver du jeg er inde i Børn Unge
og Sorg å hvorfor er du det det er fordi min far er død så kommer
der en natulig samtale om det så kan jeg bringe det ind på en eller
anden måde (.) og nu her også hvor jeg har skrevet speciale nå hvad
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*SP04:
*SP01:
*SP02:
*SP04:
*SP03:

*SP01:

*SP03:
*SP01:
*SP02:
*SP03:

*SP01:
*SP03:
*SP02:

*SP01:

	
  

skriver du om jeg skriver om øh: (.) unge der har mistet deres
forælder (.) nå hvordan kan det være har du selv mistet ja det har
jeg faktisk og så kan man på en eller anden måde sådan (.) lave en
ramme om at tale om det og det bliver nemmere at bringe det ind i
samtalen end hvis man bare sådan (..) forresten så døde min far for
3 år siden (..) altså hvor skal man så gå videre med det hen eller
hvor kommer det fra øh: ja
I grinte lidt da du sagde men jeg har det godt nu
ja
ja
hvorfor grinte I
jeg tror også det vil sige man har det jo godt på den måde at livet
jo på en eller anden måde går videre og man kan have en normal
hverdag men jeg man kan lære at acceptere så tabet men man lærer jo
aldrig sådan og (.) leve fuldendt med det så på den måde så man man
sige man har det godt men der er også perioder hvor man ikke har
det godt så det mere påtaget uanset hvad at sige jeg har det godt
(.) fordi hvis du ikke havde det godt ville du nok ikke sige eller
jeg ville i hvert fald ikke sige jamen jeg har mistet min far jeg
har det egentlig ikke særlig godt med det (.) altså sådan
men jeg tror det er sådan (.) jeg tror det handler meget om den der
kommunikation det der med at tabe ansigt det øjeblik jeg siger min
far er død så kan jeg få dig til at tabe ansigt (.) hvis ikke jeg
på en eller anden måde retter det op og siger sådan (.) men du skal
ikke være bekymret for mig fordi (.) jeg kan godt tale om det
altså man bliver ligesom nødt til og give den anden nogle ting for
at det skal kunne fungere i den situation og der bliver (.) altså
for mig i hvert fald bliver det hurtigt sådan en måde at
retfærdiggøre jamen jeg har gået til psykolog med det: (.) du
behøver ikke og være psykolog for mig nu (.) det ikke du skal bare
vide jeg behøv- jeg kræver ikke mere af dig nu
på en eller anden måde så lægger man det var noget jeg kom i tanke
om så lægger man jo heller ikke rigtig op til dialog hvis man siger
men jeg har det godt
hmm
hmm
for så tænker jeg så lægger man jo heller ikke op til man egentlig
har lyst til at snakke om det men det kommer så også hvem man lige
står overfor men hvis man nu sagde jeg har mistet min far du det
har sgu været svært du må vildt gerne spørge ind hvis du vil spørge
om noget
det kommer meget an på situationen
ja det gør det
men der er også sådan meget indforstået humor vi har inde hos os
ikke (.) at det der med enten så græder man eller også så griner
man af det men engang imllem så bliver man nødt til at grine lidt
af det hvor fjollet folk er (.) der ikke har mistet
men jeg tror også altså jeg har også snakket med andre som ikke har
mistet hvor så spørger folk er du okay hvor det eneste man svarer
til den det er sådan ja eller nej og hvis man siger nej så står
man også sådan hvor kommer vi så videre i den her samtale og skal
vi så også begynde skal jeg så begynde og græde nu eller altså hvad
skal der ske ellers og hvis man ligesom ikke er klar til at tage
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den konfrontation eller gå ind i det så siger man bare ja ja jeg
har det fint øh og tit er det nemmere jeg tror i hvert fald hvis
man ikke er vant til at tale om sit tab så er det meget nemmere at
sige jamen jeg har det fint til det spørgsmål (.) vi snakkede
faktisk sådan lidt om det på caféaftenen i sidste uge det er rarere
at blive spurgt hvordan har du det fordi så kan man sige jeg har
det lidt svært for tiden fordi det er 3 år siden min far han døde
øh: jeg har det ret fint så kan man bedre sige det end er du okay
ja nej
jeg sidder også og tænker jeg tror egentlig heller ikke jeg er god
til jo når jeg er inde i Børn Unge og Sorg men jeg tror egentlig
heller ikke jeg er god til at tale om det med mine venner og sådan
noget det har måske også noget at gøre med hvis så de har spurgt så
har jeg sagt men det går egentligt meget fint og så tror jeg ikke nå
men så spørger jeg igen om en måned så bliver det egetlig meget
naturligt med mindre jeg så selv (.) sagde ej ved du hvad lige pt
går det faktisk rigtig dårligt (.) jeg synes virkeleig det er svært
jeg tror bare ikke rigtig jeg gør det det kan så også have noget at
gøre med jeg ved jeg har et rum inde i Børn Unge og Sorg
lige præcist
inde ved supervision hvor vi snakker om de ting at hvis ikke jeg havde
det rum kunne det godt være jeg var nødt til at sige til mine
veninder jeg har det virkelig dårligt jeg er nødt til at snakke med
nogen om det altså have et større behov for at snakke med andre for
jeg tror jeg er ikke særlig god til at snakke med folk uden for
organisationen om det egentlig
det er fordi vi har det der rum eller det behøves jeg ikke tage mig
af lige nu nu skal jeg ind og være i Børn Unge og Sorg på onsdag
har jeg en fast tid så kan jeg tage det med der (.) så det bliver
meget med de der dumme spørgsmål man ikke kan forholde sig til der
bliver det kommer det behøves du ikke eller det klarer jeg selv nok
fint så kan jeg tage det med og sige prøv lige og hør et dumt
spørgsmål eller det her spørgsmål fik jeg det gik mig egentlig lidt
på kan vi to snakke lidt om det eller kaste den ud og så høre hvad
andre har har nogle venner der er ligeså fjollede eller har sagt
noget lige så dumt
jeg synes også den virker den anden vej at man så (.) hvis jeg har
været inde i Børn Unge og Sorg og så snakker om nogle ting og jeg
så snakker fortæller min kæreste eller mine veninder om at (.) vi
snakkede om årsdag forleden så er det ligesom om så forstår de
ligesom (.)9? at det er vigtigt stadig at snakke om det så f.eks. nu
hvor min bror skal giftes så har min kæreste spurgt mig nå men hvad
tænker du egentlig om når du skal giftes engang bliver det hårdt
for dig at du ikke har en far fordi altså fordi så ved han (.) at
det faktisk er noget man har brug for at snakke om fordi man
ligesom har taget dem med tilbage det der med hvordan man
italesætter det
hmm
hmm
jeg synes vi bliver bedre og bedre til det med ligesom at kaste
lidt mading ud (.) vi snakkede om det her det var godt nok et svært
emne nå (.) og så kommer den lidt senere skal vi to snakke lidt om
det jeg tror også (.) man får noget øvelse i at kaste lidt ud til
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kammeraterne engang imellem (.) det var godt nok en hård dag da vi
snakkede om det her nogle gange bliver de gode til at snakke men så
andre gange så kommer det lidt efter så har det sat nogle tanker
igang hos dem også
altås jeg tror virkelig også det jeg jeg tror slet ikke det der med
og miste sin forælder det er slet ikke noget man har i sine tanker
det var heller ikke noget jeg tænkte nogenside kunne ramme mig jeg
tror også på den eller anden måde det er lidt angstprovokerende
f.eks. min kærestes far fik en en eller ja hjerne med
hjerneblødning .h og jeg tror selvom han godt vidste jeg havde
mistet så bare det at mærke hans egen far var syg så tror jeg
virkelig ikke at han overhovedet kunne føle hvordan jeg havde det
men jeg tror han mærkede bare en brøkdel af hvor frygten for at
miste og jeg tror også det er sådan en frygt folk går rundt med det
er slet ikke noget man har lyst til at tænke på kan ske samtidig
ved man godt når man sidder og kigger på sådan en i min
gymnasieklasse var vi 4 ud af 20 så det er alligevel også nogen der
er blandt men man vil ikke rigtig tænke på det kan ramme en selv så
derfor kan det godt være lidt hårdt og og sådan nogle tanker fordi
man ved godt man skal miste sine bedsteforældre (.) ved godt det
kan ske og ved godt de bliver ældre men det er også det når det er
ens forældre jeg tror virkelig det er et sårbart emne fordi det er
nogen der bare skal være der hele livet gerne
og folk har virkelig en frygt (.) jeg oplevede det meget min mor var
syg med kræft før min far blev syg og hun er rask nu men både min
mor var syg min far var syg og folk turde ikke spørge og når de
spurgte så var det mere (.) af frygt for dem selv at jeg oplevede
virkelig at sådan at at det var på deres egne vegne eller det var
egoistisk på den måde altså godt det ikke var mig altså det var mest
den reaktion jeg fik (.) eller ej hvor er jeg hvor er det godt det
ikke er mig øhm: (..) og det synes jeg var ret ubehageligt (.)
egentlig (.) at folk ikke tænker det er sket for dig ej hvor er det
hårdt for dig og jeg er virkelig ked af det på dine vegne men mere
sådan frygten i dem selv man kunne mærke (..) så det synes jeg har
været noget af det svære dengang jeg tænker ikke så meget over det
nu men lige i hvert fald lige omkring da min far døde
så det der med vi er de dårlige eksempler der er jo rigtig mange
der får kræft og alle mulige andre sygdomme som bliver helbredt
men når vi når dem der har syge forældre snakker med mig om det uh
så har jeg virkelig den der jeg har nittekortet ikke også fordi
endte derude for mig (.) så egentlig er det nok allersværest at
snakke med mig om det selvom jeg nok egentlig er den der er bedst
til at sætte sig ind i hvordan det er at have en syg forælder men
man er bare der det er bare det sidste man ønsker det føler jeg også
nogle gange når vi får brugere ind som har syge forældre (.) vi
sidder alle sammen som har mistet så når vi snakker om
sygdomsforløb så endte det som et dødsfald for os (.) det er jo
ikke sikkert det gør det for den bruger som har en syg forælder og
det er nogle gange det der skel med er det egentlig okay at snakke
om døden med en der har en syg forælder som som måske er det værst
tænkelige udfald men som måske også er et muligt udfald
og måske virkelig dem der har brug for at snakke om hvad med sådan
at man så ikke er bange for at sige ja min far var syg og han døde
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det kan også ske for dig når du fortæller mig at din altså det er
sindsyg hård situation den der
*SP03: ja det kan også være lidt svært så er det ligesom om at den der død
alligevel blev taburiseret det sker alligevel helt automatisk fordi
det er så følsomt (.) og det er så sårbart altså
*SP01: det var derfor jeg grinte lidt da ((navn på informant 3) sagde det
der med når man sidder og får den der henvendelse med (.) altså vi
er jo det dårlige eksempel jeg kæmpede meget med det i starten hvis
der var nogen der skrev ind i brevkassen eller på chatten (.) om at
have en syg forælder (.) jeg kan jo kun fortælle at (.) det endte
dårligt og jeg håber virklig ikke at det gør det for dem men det gør
det jo højst sandsynligt og har en forældre der er terminalt syg og
skriver ind (.) så man kan kun det er kun en sort fremtid man ligesom
kan love dem sådan fra sin egen og det er en hård situaion (.) jeg
kan jo ikke bilde dem ind det skal gå og det er næsten det værste
man kan få at vide hvis ens forælder er terminalt syg det skal nok
det skal nok blive okay nej fordi han eller hun skal dø og det: det
hjælper ikke at sige det skal nok gå for det skal det ikke men vi
skal komme igennem det på en eller anden måde
*SP03: det er så bare nogle gange de der spørgsmål man får må jeg spørge
om noget er du nogenside kommet over det eller
*SP01: hvor lang tid går der før jeg bliver glad igen
*SP03: hvor lang tid bliver glad igen kommer jeg nogenside over det og det
er jo også super individuelt og jeg kan kun sige jeg kommer aldrig
nogen sinde over det men jeg har lært at få det med i min hverdag på
en anden måde men det har jo også mærket den jeg er så det har jo
også ændret en hel masse i mit liv nogen ting på den gode side at
jeg har lært at værdsætte alt muligt andet som jeg måske ikke gjorde
tidligere (.) men det er nogen gange lidt svært (.) når man er den
med det dårlige eksempel
*SP04: jeg kunne godt tænke mig lige og gå lidt videre og spørge hvad sorg
er for jer og I må gerne diskutere til I ser hvad der er helt enige
om og hvad I måske er uenige om
*SP01: altså for mig er sorg meget det der fravær (.) af en person som
burde være der eller en person man elsker jeg har så tænkt over det
lidt for nyligt altså der var en artikel i Børn Unge og Sorg at
sorg er kærligheds [pris]
*SP03: [pris en har jeg også læst]
*SP01: og det er den der er tilbage når man mister nogen man elsker eller
noget man man mister fordi man kan jo også have sorg over at miste
sit arbejde eller miste en hund eller:
*SP02: kærestesorge
*SP01: ja en kæreste så det der tomrum der er når man har mistet noget man
elsker (.) det tror jeg jeg vil sige er sådan er sorg (.) og så er
hullet større for nogen end for andre afhængigt af hvem man mister
hvordan og hvornår (.) men det er nogle forskelige (.) helt forskellige
følelser
*SP04: hvad kan det være for nogle følelser for eksempel
*SP01: hmm: savn
*SP02: jeg sad ja jeg sad nemlig og tænkte på at og så det er også svært at
sorg det er helt eller andet sted alt det som springer ud af at være
sur eller ked af det så er det ekstra sur eller ekstra ked af det
*SP01: men for mig kan det også godt være en glæde jeg kan også godt sørge
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når jeg kommer til at tænke på min far og et eller andet åndsvagt
han har gjort eller noget helt vildt sjov vi gjorde sammen det er
også sorg for mig at øh: og tænke tilbage på det (.) eller noget som
kunne have været eller som var engang som jeg mistede øh: så sorg
kan også være glade følelser altså minder øh:: gode minder øh: så
det er også en del af sorgen det er de der
ja jeg tænker nemlig også jeg tænker hvis jeg aldrig nogensinde havde
turde at elske nogen så gjorde det heller ikke ondt at miste dem det
er også det du siger med kærestesorge det gør jo også kun ondt
fordi man har turde at holde af nogen så der ligger også bare noget
smukt at man kan være så tætte med nogen mennesker men man har svært
ved at forestille sig at livet går videre uden at man kan være så
stor en betydning i nogens liv eller have selv nogen der har så stor
betydning jeg tror også sorg for mig har det også nogle gange været
sådan frustration vrede uretfærdighedens heh der har ligget i den
over at skulle miste så tidligt og hvorfor mig og (.) hvordan skal
det nu gå og (.) alle mulige andre tanker (.) ja jeg vil sige at
det er den kærlighed man ikke kan komme af med eller man ikke skal
komme af med den vil blive ved med at være der kontinuerligt igennem
hele livet og nogen gange for mig også hvis der er andre ting hvis
speciale føle sig overvældet og det bare vildt frusterende at sidde
i den proces så er det ligesom om så forstærkes min sorg og så kan
jeg åh det også fordi livet er så uretfærdigt eller et eller andet
det er heller ikke en følelse der enten er der eller ikke er der det
er ligesom sådan en klangbund der ligger og når der så sker alle
mulige andre ting i livet så bliver det bare sådan forstærket og så
kommer det måske også op og det er ikke sådan noget der går væk (.)
sorgen den er der hele tiden på en eller anden måde og hvis man så
oplever noget andet der er godt eller dårligt så så vil den også
dukke frem
jeg er faktisk meget uenig i det der med at sorg også kan være gode
minder for det synes jeg faktisk ikke jeg kan godt have nogle gode
minder med min far og synes det er en fed tid men det tænker jeg
ikke det er sorg (.) jeg ved ikke almindelig kærlighed (.) fordi der
er vi har sådan noget hyggesørge hjemme i min famile hvor det er
noget med at gå rigtig ind i det altså (.) tage det hele med men det
synes jeg egentlig ikke er sorg: jo det kan egentig godt være det er
det men når jeg har gode minder og sidder og mindes og er glad og min
far var virkelig en sej person så er det virkelig kærligheden så er
det mere den anden vej så er det virkelig kærlighed til hvor stor den
kærlighed er til de fortællinger der stadig er men det (.) ja (.)
det forbinder jeg faktisk ikke med sorg det mere sådan
jeg tror bare i forbindelse med mit (.) tab eller min fars død så er
der bare jeg har rigtig mange gode minder trods alt så (.) det altså
der er mange ting som stadig har med det at gøre som stadig
alligevel er øh ikke nogen jeg bliver sådan ulykkelig over men som er
der på grund af (.) et dødsfald (.) som så er sorgfyldte fordi det
(.) det skete og det er ret det det altså det er forfærdeligt at at
det skete men trods alt kan jeg tænke på det her og det her (..)
altså jeg bliver ikke sådan nødvendigvis ked af det når jeg i
forbindelse med sorg altid (..) men jeg kan også godt forstå hvordan
(.) altså du tænker det anderledes
men det kan også godt være at det fordi oppe i mit hoved der er sorg
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det er når jeg er ked af det og jeg synes det er dybt uretfærdigt at
han ikke er her mere men når jeg sidder og tænker på min far han var
en god mand eller der er nogen der kommer hen i det øjeblik for ikke
så lang tid siden der var en der kom hen og fortalte han havde
virkelig spillet noget rigtig god fodbold med min far fedt de havde
været et fedt makkerpar og det var bare en historie jeg ikke havde
set komme derfra eller hørt før hvor det når jeg tænker på det det
kan godt give mig en klump i halsen
men så kommer sorgen alligevel også frem
men der synes jeg alligvel også hold kæft det var der blev jeg
simpelthen så glad (.) fordi andre tidspunkter hold kæft med hensyn
til bryllup f.eks. der var det også en glad dag men der kan man
mærke sorgen fordi min far ikke er der øh: så der kan jeg godt gå
med der er noget sorg indenover men i den historie jeg hørte der og
glæde jeg fandt der det synes jeg ikke der er noget sorg indenover
(..) det ved jeg ikke men det er også bare hvis vi skal sætte en
linje et eller andet sted
jeg tror men det gør jo for mig det jo også vildt svært at definere
fordi det er sådan to ting der går hånd i hånd for mig i hvert fald
af lige så ked af det og sorgfuldt er det tænker jeg også på
det jo grundet kærlighed og (.) altså sorgen over at han ikke er her
længere der gør rigtig ondt så for mig er det virkelig forbundet de
to at jeg holder virkelig meget af ham og jeg elsker ham for alt det
han har lært mig gennem livet og derfor gør det virkelig ondt at han
ikke er her til og (.) og se det han selv har skabt (.) og lære mig
stadig endnu flere ting her i livet som jeg ellers havde tænkt han
skulle så det er også det der med hvornår er jeg sørger jeg og
hvornår er det i virkeligheden bare kærlighed tror jeg er virkelig
svært for mig at definere fordi når jeg virkelig er ked af det så er
det jo fordi (.) at det (.) altså at det er alt den kærlighed der
fylder som jeg ikke ved hvor jeg skal gøre af
som man ikke kan komme af med
som jeg ikke kan komme af med at jeg aldrig får det tilbage
men jeg tænker du sagde det der med uretfærdighed så tænkte jeg der
er også forskellige altså det føles virkelig uretfærdig fordi det er
for tidligt men jeg ville ikke synes det var uretfærdigt på samme
måde at miste en morfar der blev 95 eller sådan (.) så der er en
anden sorg hvor jeg tænker det er også noget helt andet for en (.)
forælder at miste sit barn det er en helt det må være en helt anden
nogle andre følelser der så er forbundet og selvfølgelig også
uretfærdighed men også virkelig sådan (.)?9 nogle andre ting for os i
hvert fald har vi snakket meget om uretfærdighed med at miste øh; en
forælder for tidligt
er I enige i det med at der kan være forskel i alt efter hvem man
mister
helt sikkert
hmm
der kan man også (.) ja tilbage til det vi startede med at snakke om
jeg forudtager jeg ved hvordan du har det fordi jeg selv har mistet
en mere perifær person en forælder (..) så det meget enige i
ja jeg har også sådan en veninde f.eks. som mistede et barn og det
beskrev hun ihvertfald også som en virkelig sorgfyldt periode og
som også tynger hende nok resten af livet (.) det jo bare en anden
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sorg og nogle andre føelser til et andet menneske (.) sorg kan
være: der er også nogle der kan være have sorg over at miste en hund
hvis man har haft den meget nært og det kan jo være alle mulige
følelser
*SP01: og så tror jeg bare en af de følelser for os er uretfærdighed og så
det kunne være det var noget andet i forbindelse med noget andet og
så har jeg hørt f.eks. fra nogen der har mistet til:: øh: ja jeg
synes der er nogen inde i Børn Unge og Sorg der snakker om man godt
kan have sådan en skamfølelse nogen gange eller en skyldfølelse i
forbindelse med selvmord måske det ved jeg ikke noget om så det
vil jeg ikke udtale mig om man føler skyld i forbindelse med det
men da der jeg kan bare forestille mig der også er nogle andre
følelser knyttet til andre typer tab
*SP02: helt sikkert
*SP03: så alt i alt at sorg det er svært at sætte ord på det er bare en hel
masse følelser som i forvejen er svært at sætte ord på
*SP01: og derfor er det måske meget rart nogle gange at snakke om det for
at finde ud af jeg er vildt sur i dag hvorfor er jeg sur i dag fordi
det er pisse uretfærdigt fordi det gør mig ked af det fordi jeg har
så meget kærlighed jeg kan ikke komme af med det altså eller fordi
der er mange gode minder eller fordi der skal ske noget i min
fremtid hvor min far ikke skal være her altså så det hjælper at få
snakket om det ligesom at få filtret nogle af de der ting ud synes
jeg
*SP03: nogle gange tror jeg heller ikke engang jeg kan italesætte hvad det
lige er at det kan nærmest bare være en fysisk følelse ja: have det
sådan helt ubekvemt eller sådan trykken
*SP02: ja det synes jeg også Børn Unge og Sorg har været rigtig god til
det der med folk de siger i dag var jeg sur fordi et eller andet
uretfærdighed og så komme hjem i stedet for at gå og være sur så
det har været helt perfekt at den vej samtale at få at vide andres
historier også (.) så sad nogle søde piger og sagde nu er jeg sur
fordi sådan og sådan det sgu da sådan jeg har det
*SP01: måske det også meget for at vende tilbage til det der med at snakke
med andre der har oplevet det samme der er det måske lidt nemmere at
komme ind til kernen I .h hvad det altså (.) når man skal snake om det så så kan (.) de andre der har
mistet jo godt forstå at
jeg synes det er uretfærdigt øhm: (..) og så behøver man ikke alle
de der omveje for at finde ud af hvorfor er det egentlig jeg er ked
af det eller sur eller vred
*SP04: ville jeg som ikke har mistet en forælder ikke kunne forstå at det
er uretfærdigt at miste en forælder
*SP01: jo det heh tror jeg da sagtens
*SP02: jo jo alle kender jo uretfærdighedsfølelsen på et eller andet niveau
så man kan godt genkalde sig hvis alle i klassen får
en is og man ikke selv får en det er uretfærdigt så man kan godt
føle sig altså det er jo (..) så det er jo når man bliver snydt øh
*SP01: men man ville eller du kunne spørge ind til det (..) hvis det var
jeg sagde jeg var sur jamen er det fordi du føler det (.) at alle
andre har deres forældre og du ikke har det eller altså (.) det ikke
sikkert at andre kan spørge til det og hjælpe en med at finde ud af
det
*SP03: hmm jeg ved ikke
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*SP01: du ser ud som om du ikke er helt enig
*SP03: nej men det er også bare jeg synes det er så svært at definere fordi
h. det er så individuelt det er ikke sikker jeg kan forstå ((navn på
informant 2)) selvom jeg har mistet en far også at det er virkelig
så individuelt
*SP02: jeg var virkelig sur på min far over han kunne være bekendt at dø og
det er også svært at forsøge at fortælle den følelse til nogen der
ikke har mistet
*SP03: hmm
*SP01: hmm
*SP03: ja hvordan man kan være vred
*SP02: hvordan kan du være sur jamen fordi han forlod mig og det kan han
ikke være bekendt (.) det også noget ja det er ikke engang sikkert
man har mistet også og kender den følelse men den er virkelig
*SP01: der er også nogen ting som jeg så ikke vil dele med folk der ikke
har mistet (.) fordi:: altså f.esk. sådan noget hvis jeg har
veninder der brokker sig sindsygt meget over deres mor eller far
*SP02: heh ja
*SP01: hvor sådan virkelig der kan jeg virkelig sådan blive sur fordi du kan
bare være glad for du har dem (.) altså (.)
*SP03: hmm
*SP01: og der er nogen gange nogen der kommer jeg til at sige nogen ting
hvor de selvfølgelig ikke lige har tænkt over hvem der sidder
i lokalet og man kan jo aldrig vide om der andre i lokalet der har
mistet og det er næsten det (.) mest skræmmende (.) det står jo
ikke skrevet i ens pande at man går i sorg
*SP03: det er også lidt det samme eller min far han lå på hospice og dengang
han lå der der tænkte jeg også at det ville være rart at få ro (.)
jeg havde det så hårdt i det sygdomsforløb og det havde taget så
meget (.) at at det er heller ikke noget man kan sige til nogen
andre at det egentlig var en lettelse
*SP02: ja ja
*SP01: hmm
*SP03: at det var nærmest værre dengang min far han var syg end den dag han
døde (.) det tror jeg også er svært at forstå
*SP02: [ja og at den]
*SP01: [det tror jeg også]
*SP02: [ja og den der dårlige samvittighed]
*SP03: [det tror jeg ikke det tror jeg ikke] det tror jeg virkelig kun man
kan forstå hvis man har været igennem et hårdt sygdomsforløb som
nærmest har været ulideligt at være i og man kan sige at døden har
været en bedre løsning end sygdommen det tror jeg virklig kan være
svært
*SP02: men der har du også fået at vide at det er okay at have den følelse
ikke
*SP03: jo jo
*SP02: fordi der var nok dårlig samvittighed i lang tid at jeg gerne ville
have at min far han skulle dø at hvordan kan du nogenside ønske det
*SP03: ja ja bl.a.
*SP02: det er da helt uretfærdigt
*SP03: bare mellem mig og min søster vi tackler det meget forskelligt vi
har bebrejdet hinanden i mange år altså vi kunne næsten ikke være i
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samme rum fordi vi var så uenige og havde fuldstændig forskellig
forståelse af (..) at ikke engang to nærmeste der har mistet samme
relation har overhovedet samme forståelse
hmm ja
at det viser jo også bare hvor individuelt og forskelligt følelser man
kan have selvom det er det samme man har mistet fordi det er en
forskellig relation man har haft
hmm
[og også]
[og også] konteksten at der er alle mulige andre ting der
medvirkende (.) jeg ved ikke jeg var 18 og hun var 25 det er også
to forskellige aldre og miste i og nogle mister når de er 13 og
nogle mister når man er 30 at det er jo vidt forskelligt hvor man
også er i livet
men det kan jeg det har jeg snakket med nogen om som også har mistet
hvor så har de måske en måned efter taget til fest og drukket sig
fuld og har haft det sjovt .h hvor (.) at der var nogen der kunne
finde på at sige til dem hvordan kan du gøre det når din far lige er
død sådan jamen man kan ikke være fuld af sorg 24 7 man bliver nødt
til at kunne gå ind og ud af det og man bliver nødt til og at kunne
fortsætte nogle ting og man bliver også nødt til og at kunne glemme
det lidt nogle gange og så håndterer man det jo forskelligt jeg ville
ikke kunne gå i byen hele tiden efter min far han var død men det er
der nogen der har brug for altså så derfor er det også meget
individuelt hvordan man håndterer det
jeg gik i byen hele tiden (.) og det skulle jeg ikke have gjort men
jeg kunne ikke håndtere det
sådan en flugt eller
ja simpelthen bare ja (.) hvad var det du sagde lige inden der sad
jeg også og tænkte på et eller andet
at altså at folk håndterer det meget forskelligt
det der med at man ikke kunne være i det 24 7
JA (.) nå jeg havde en weekend så tænkte ej det havde været en god
weekend vejret var godt og gode oplevelser og kammeraterne var søde
og (.) og så lige pludselig søndag aften så tænker man ej nu har jeg
helt glemt at være ked af nu må jeg få dårlig samvittighed over at
nogen gange skal man også huske at være ked af det fordi det er også
okay at være glad (.) så jeg kender den mest fra mig selv at jeg har
presset den ned over mig end at jeg har hørt det fra andre men jeg
kan godt genkende den
men det var også det jeg synes var rart ved at komme ind i Børn Unge
og Sorg i sorggruppe og høre ja man kan godt glemme det en dag eller
nogle timer og så kom man lige pludselig i tanke om det gud: min far
er død hvor er det sindsygt surrealistisk det her liv jeg lever lige
nu altså det der med at gå ind og ud af det og jeg tror (.) det kan
der kan andre også sådan påbøde en nogle følelser sådan hvis ikke
man har mistet (.) hvorfor er du ikke ked af det nu man kan blive
lidt bange for ikke at leve op til (.) hvad andre tænker man bør
for mig handler det også meget om at på et tidspunkt i mit liv har
jeg levet flere år uden min far end med min far kan jeg også huske
vi snakkede om på et tidspunkt
hmm ja
at (.) det er også lidt svært for mig det der med hvor meget hvor
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stor en plads jeg egentlig skal give til det altså det der med er
det godt at tænke vildt meget på det og eller er det godt ikke at
tænke meget over det er det godt at leve uden at tænke så meget over
det jeg synes virkelig det er svært at finde ud af sådan hvor stor
en del han skal blive ved med at have i mit liv (.) for jeg vil
egentlig gerne at han skal være en stor del af det på en eller anden
måde er jeg også nødt til at finde en eller anden vej hvor at (.)
man kan leve naturligt med det (.) og acceptere også (.) at jo
længere tid der går (.) at jo mindre fylder han også bare en lille
bitte smule fordi (.) jeg skal virkelig holde mig skarp på at huske
alle minderne fordi og jeg har faktisk også tænkt jeg skal prøve at
gå ind og prøve at skrive dem ned fordi man begynder også at glemme
dem når man ikke fortæller nogen så ofte altså i starten fortalte
jeg virkelig meget om min far også tidligere end jeg startede i Børn
Unge og Sorg også den gang jeg selv var frivillig men nu hvor jeg
sidder som vejleder har jeg ikke selv noget med brugerne at gøre på
den måde at jeg kun vejleder de frivillige så jeg bruger ikke mig
selv på samme måde så ens egne minder kommer også længere og længere
i baggrunden
men derfor synes jeg også noget af det rareste når folk spørger mig nå
men hvordan var din far også folk der ikke kender mig eller der ikke
kender min far jeg kan være vildt glad for at snakke med folk der
har kendt ham (.) også sådan ligesom for: og altså det behøver
overhovedet ikke og være sorgfuldt at snakke om ham det kan være
meget hyggeligt ligesom hvis det var en person der stadig var her at
man snakker om en person (.) så det kan være vildt rart at snakke om
det her minder men det kan også bare være vildt rart når folk
spørger så man man tvunget sådan til og (.) bringe minder op altså
(.) uden at det overhovedet behøver at have noget med sorg at gøre
(..) og så folk kan hjælpe en lidt til og spørge ind fordi det synes
jeg nu i stedet for at spørge hvordan har du det nu er du stadig ked
af det nå men hvordan var din far og (.) altså det synes jeg mere nu
at (..) det er det jeg har brug for at snakke om
ja jeg havde det sådan med ungdomshistorier dengang min far han var
en ung mand (.) ja (.) det er jeg begyndt og ja få et par stykker af
det er også godt fordi det har altid været sådan far rolle så er det
også lige pludeseligt nå ja han har sgu da også været ung på et
tidspunkt for det havde jeg glemt alt om og så få at vide at det ja
og lære nye ting
ja (.) ja (.) ja (.) for det kunne jeg nemlig også huske det kunne
jeg virkelig genkende det der du sagde med at på et tidspunkt okay
på et eller andet tidspunkt så glemmer jeg min far og så en eller
anden dag glemmer minderne og så vågner jeg en eller anden dag og
tænker (.) hvordan var han ja (.) det var faktisk min lillesøster
der sagde det i at familiefester han hed ((navn)) og vi har sådan
flere ting der (.) nå der var lige en ((navn)) hvis nogen laver et
eller andet sjovt eller siger noget eller skælder ud på en bestemt
måde ja så var der lige en ((navn)) ja han lever rigtig meget
det er fedt når man kan have det med sig
ja elsker det
ja så det kan jo det kan være ret rart som personen var og ikke så
meget snakke om død og sygdom og alt det der men bare sådan at
holde personen i live på en eller anden måde det lyder meget morbidt
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men altså
ja
holde minderne i live
ja have ham med altid ja
og når andre husker at have ham med sig også så man ikke føler man
er den eneste der minder men når andre ligesom hjælper en med det
hmm du sagde det med at være vred på din far fordi han havde forladt
dig det har jeg hørt andre sige er det noget I alle kan genkende
eller er det ikke noget man taler om
det tror jeg man skal have nogen der har en terapeutisk uddannelse
eller et eller andet for at finde ud af at det ligesom er det der er
problemet for det tror jeg er svært at finde ud af selv fordi at (.)
hvis man går og tænker hvorfor er jeg sur og så går og tænker over
hvorfor er jeg sur over min far forlod mig den tror jeg hurtigt man
afskriver igen fordi den tanke er så lang væk så jeg tror nogen skal
fortælle dig jeg tror du er sur fordi sådan her fordi det skal være
nogen der har forstand på hvorfor de siger (.) det de siger eller
noget man tror meget på fordi ellers så er det en tarvelig ting at
sige
jeg jo hverken i gruppe jeg gik gymnasiet dengang han døde så jeg
gik til sådan en noget man fik 4 samtaler det var sådan ((?ord?))
jeg havde sagt jeg er hverken gået i gruppe eller fået hjælp og jeg
kan huske at jeg var meget vred da min far han døde min far han døde
af kræft i spiserøret (.) men der har været alkohol involveret
tidligere i hans liv ikke sådan at han har ikke været i stand til at
passe sit arbejde tværtimod han har arbejdet rigtig meget og levet
en ret voldsom livstil og jeg kan huske jeg var simpelthen så vred
på ham over at han kunne træffe nogle beslutninger i sit liv som
havde en afgørende betydning for at jeg stod uden mine forældre
ja
ja
og jeg kan også huske dengang min far døde der sagde jeg bare til
min mor du cykler med cykelhjelm og du ryger ikke (.) jeg kunne bare
sådan slet ikke acceptere at de kunne selv være medvirkende s? ved
jeg godt man kan dø over at gå over en vej det er fuldstændig
lige meget det var bare princippet i (.) at du har selv sat mig i
verden så må du godt nok også selv passe på mig som sådan et lille
barn selvom jeg var jo voksen nok til at passe på mig selv det er
også det der med den der vrede
jeg ved ikke jeg tror også lige nu føler jeg mig ikke vred over at
min far har forladt mig men når vi så snakker om det så (.) sådan ja
min far har røget og haft en ret vild ungdom og sådan det er faktisk
ret tarveligt af ham at han skulle have en livstil som gjorde at han
fik den her kræftsygdom og jeg tror min bror var ret vred og det er
jo også lidt hans egen skyld at han har fået kræft tror jeg han
sagde på et tidspunkt hvor jeg var sådan okay det kan ramme alle min
mor har lige levet af broccoli og øh: danskvand de sidste 20 år og
hun har også lige haft kræft så på den måde kan det ramme alle så på
den måde tror jeg jeg er blevet ret kynisk øh: at alle kan blive ramt
og jeg tror altså alle kan dø og det er også noget af det som jeg
tror har haft eller skabt en bevidsthed i mit liv om at alle kan dø
h- øh: uanset om man så: lever sindsygt sundt eller ret usundt det
er ret tilfældigt (.) føler jeg
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hmm
hmm
men det har jo skabt en bevidsthed
ja jeg skulle lige til at sige det det er i hvert fald også noget af
det vi har snakket meget om at man er meget bange for dem man har
tilbage
ja::
altså at nogle gange de eksempler på dem der mister begge at det kan
man nærmest ikke sætte sig ind i altså når man har mistet en at det
er et no go det kan ikke lade sig gøre at der tror jeg virkelig
også at når der er en der er syg så har man igen en dårlig
fortælling om det at sygdommen er lig med død eller at den man har
mistet til sygdom at uh sygedom det er noget der tager folk fra os
det skal man være bange for hvor folk måske ikke har en de har
mistet måske er lidt naive hvor man tænker ej det skal nok gå
sådan var jeg også selv det første halve år min far han var syg oh
gud ulven kommer når de ringer og sagde vi skulle komme derind ikke
det var jo ikke altså ikke engang da min far var på hospice forstod
jeg min far skulle dø altså jeg tog til gymnasiefest dagen inden
(.) hvor jeg bare tænker nu hvorfor havde jeg ikke forstået det (.)
det havde jeg ikke (.) det var simpelthen ikke en mulighed for mig
at nogen kunne dø (.) og slet ikke mine forældre jeg tror virkelig
også det der med (.) ja
men på den måde synes jeg også at man kan bruge det til altså (.)
ligesom du også sagde på et tidspunkt at man lærer at sætte pris på
nogle ting og jeg har hørt en pige som havde mistet begge sine
forældre sige jeg tror faktisk det har gjort mig til et bedre
menneske det lyder helt absurd og sige (.) men men det det sagde
hun at hun havde virkelig lært nogle ting om sig selv om sine
omgivelser som gjorde at altså hun vidste godt hvilke mennesker hun
skulle bruge tid med og hvad der var vigtig for hende på en helt
anden måde øh: hun havde været igennem det her og sådan tror jeg
også jeg har det med nogle ting så der er simpelthen nogle ting jeg
ikke gider bruge min energi på fordi jeg har været igennem det her
ej hvor sjovt for jeg sad lige og tænkte på det der med at være et
bedre menneske og være kynisk det var også det ord du sagde før
fordi jeg kan ikke rigtig finde ud af om jeg er blevet et bedre
menneske eller om jeg er blevet mere kynisk eller det kan godt være
begge dele
der er i hvert fald nogen ting som er bagateller i forhold til det
at miste en forælder (..) øhm men det betyder jo ikke at jeg ikke
kan sætte mig ind i altså jeg vil stadig gerne have at mine veninder
kommer når de har kæresteproblemer og sådan kan jeg huske lige da
min far han var både da han var syg og lige da han var død men jeg
vil stadig gerne involveres i de der ting øh (..) jeg vil også gerne
have at vi snakkede om mig men det skulle heller ikke handle kun om
min fars død altså jeg ville gerne have de også kunne snakke om
andre ting og det synes jeg var en svær balance (..) fordi når man
først har haft døden inde så er samtalen lidt (.) ja
hm det var sjovt jeg ville så gerne have at folk kom med deres
problemer fordi så kunne jeg forholde mig til dem i stedet for mine
egne problemer (.) og det er heller ikke sikkert jeg ville være
særlig god til det men det var bare godt at man ikke var den eneste
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i verden der har problemer
ja det er rigtigt nok men der var også nogle problemer hvor jeg
tænkte det er simpelthen det gider jeg slet ikke at høre på det
der altså du skal bare: tage dig sammen og slappe af eller et eller
andet (..) men altså det er jo et stort problem for dem og det kan
man jo også godt anerkende men altså det kan godt være det siger
meget for dig men jeg har bare nogle andre ting der fylder for mig
jeg kunne godt tænke mig at spørge om nu har snakket lidt om ord og
sådan noget så vil jeg hive noget frem I har selv sagt nogle af dem
men måske mangler der nogen måske er der nogen der ikke hører til
og sådan noget men I vil sådan kigge lidt på de ord og så reflektere
lidt over dem og se om der er nogen der mangler
den der har vi i hvert fald snakket meget om ikke
ja den
[og vrede]
[og vrede]
det er sådan lidt en blanding af det hele ikke
jo
ja
ja så er det sådan på vej til vred så går der to sekunder så
irriteret har jeg i forbindelse med det der med folk der tager ting
for givet deres forældre for givet og ikke sætter pris på at at de
har dem og at de har en god relation ikke
hmm
der mangler sorg ikke
men bliver du irriteret eller bliver du vred
jeg bliver irriteret altså fordi det ved jeg ikke det kommer an på
lige hvad for en situation det er men jeg kan godt blive lidt
irriteret når folk tager ting for givet
der er en i min min sorggruppe der ikke vil se sin far mere fordi
han har fået en dum kæreste selvom han vil gerne hende med hun gider
ikke ham det er også der bliver jeg altså der bliver jeg vred fordi
jeg kunne måske også godt se det blive mere irriteret (.) irriteret
er bare sådan lidt blah ord
ja på vej til noget ligesom sur der har jeg også det er en blandig
af vred og ked af det altså af mine forældre har jeg atid sådan
hvis du er sur er du vred eller er du ked af det sur kan man jo
ikke rigtig handle på altså
du sagde der manglede sorg
og kærlighed (..) fordi jeg tænker det er kærligheden der er skyld i
at jeg er vred eller at jeg synes det er eller at jeg savner og at
jeg er irriteret over at de ikke er der over at han ikke er der
hmm men det er der alting udspringer for mig min sorg mere
uretfærdighed end at det er
jeg der er også en anden følelse som jeg nogen gange har at sådan
uvirkelighed tror jeg også at ja uvirkeligt helt vild der ville nok
være flere der ville være enig med mig i at det der med at man kan
gå i sådan en trance sådan er det her virkeligt for mig eller er det
her i en drøm især i starten man kunne virkelig håbe på at vågne i
morgen og så var det (.) så var det en drøm (.) og jeg sidder
stadig nogle gange er det virkelig sket for mig er min far virkelig
død for 3,5 år siden er der virklig gået så lang tid og jeg går
bare her og har et problem med om jeg skal have det eller det til
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aftensmad altså det (..) altså at jeg har været igennem alle de der
ting
ja fuldstændig enige også den der med liv og død er virkelig også
sådan (.) virkelig syret altså jeg synes virkelig det er sådan
skræmmende og surrealistisk at (.) noget man kan have kan forsvinde
på et splitsekund (..) at det stadig også lidt uvirkeligt og det
der med at jeg aldrig skal se ham igen det tror jeg stadig jeg har
sådan lidt svært ved at acceptere at han kommer aldrig nogensinde
tilbage eller han ved heller ikke hvor ked af det jeg er eller det
kommer selvfølgelig an på om man tror på noget altså (.) men jeg kan
virkelig bruge meget energi på at være ked af det og egentlig (.)
egentlig kan jeg ikke gøre noget med de følelser (..) udover at
bevare dem med mig selv det er ikke sådan han kommer ikke tilbage så
nogle gange tænker jeg også hvorfor bliver jeg ved med at være så
ked af det det ændrer ikke noget i mig (..) at at (.) hvad er det så
der gør mig ked af det er det fordi jeg savner er det fordi der sker
et eller andet i mit liv som gør at jeg synes det er virkelig svært
som jeg kan håndtere på en eller anden måde nogle gange synes jeg
virkelig det er svært og være ked af det men det er noget jeg ikke
kan gøre noget ved at sådan give mig plads til nogle dage bare at
være ked af det jeg kommer ikke rigtig nogle vegne med det det er
ikke sådan nogle gange at have med det at gøre for hvad er sorg (.)
kan være have føler man står i en uge nå men jeg er jo også nødt til
at komme videre på en eller anden måde
men der er accept måske også en følelse som ikke er her det
snakkede vi ihvertfald meget om i sorggruppen at når man er igang
med at bearbejde tabet på en eller anden måde skal man også
acceptere at det er sket fordi før man har det kan man ikke snakke
om det altså hvis man ikke ligesom har forstået accepteret at det
er sket men også acceptere at man skal fortsætte i livet efter og
så acceptere nogle af de her svære føleser der er (..) og at de
altid vil være der
jeg skulle lige til at sige det
og ja når der kommer en dårlig dag så bare acceptere det at det er
okay at de kan ikke være gode alle dagene
jeg tror måske også nogle gange med mindre der sker noget i mit liv
så kan alt relateres til den sorg med at miste
ja
at det er som om
så verden også bare imod mig
ja
ja ja at det er som om hvis jeg er et eller andet hvis jeg er et
meget følsomt menneske så har det noget at gøre med at jeg har
mistet så er det derfor jeg er et følsomt menneske hvis jeg var
frustreret ked af det nogle gange lidt hård det er sikkert noget jeg
har opbygget fordi jeg har mistet det er ligesom om det er en eller
anden på en eller anden måde så er det også ligesom en eller anden
label man kan putte på mange af sine ting eller det er grunden til
at jeg reagerer som jeg gør og det synes jeg også nogle gange er
lidt svært om det overhovedet har noget med det at gøre og om man så
kan parkere den der eller nogle helt andre ting at det er virkelig
nogle gange svært at vide hvad jeg lige føler i det og om det
overhovedet har noget at gøre med min far at gøre eller nogle andre
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ting eller det bare lige bliver rusket op i en og ting der ellers er
svære det synes jeg også er vildt svær balancegang
men der synes jeg også der er (.) følelsen af accept (.) ret vigtig
for mig jeg kan ikke præstere det samme på studiet eller jeg kunne
i den periode kunne jeg ikke præstere det samme på studiet som jeg
har kunnet og der er også stadig nogle ting i dag jeg kan ikke det
samme som jeg har kunnet eller jeg kan have en dårlig dag og så
accepteret at sådan er det bare og så tager vi den i morgen (.) at
der ligesom er nogle omstændigheder hvor man bliver nødt til at sige
jamen sådan er det og vi tager den (.) fra næste (.) dag
jeg tænker der kommer også sådan lidt samfund ind over det det her
med vi skal være mennesker og det hele menneske og (.) og man skal
have sig selv med over det hele og samtidig med man bare bliver
presset igennem på halv tid vi skal kunne det hele studiejob og
frivilligt arbejde gode karakterer og der er ikke noget man ikke kan
skal kunne præstere godt nok på samtidig med man også sidder med en
baggrund der gør at man ikke lige altid kan præstere skal acceptere
at .h der er perioder i ens liv hvor man måske (.) mindre
tilstedeværende at de to ting går bare ikke altid hånd i hånd (..)
og at man i dag f.eks. med kandidatstudier skal at man skal
dokumentere lægeerklæringer for at udskyde eller aflevere senere
eller få flere vejledningstimer og det er igen det der med sorg at
sådan heh man kan jo sagtens have perioder i sit liv hvor man er
fyldt op og hvor man ikke kan være tilstede men i samfundet skal du
kunne dokumentere at man skal gå til sin læge at det er nogle gange
lidt det der nogen gange også samfundet bakker heller ikke nogen
gange op i at man er ude for nogle livskriser hvor man (.) bare
tonser igennem det og så står man hvor man overhovedet ikke er i
stand til at passe et arbejde eller har brug for hjælp 10 år efter
fordi man ikke har givet det tid synes jeg også nogle gange det kan
være en svær balancegang kan jeg huske dengang jeg gik i gymnasiet
at jeg blev student et halvt år efter min far døde jeg var
overhovedet ikke i stand til at gå til de eksamener men jeg havde
ikke noget valg med mindre jeg ville blive student året efter og det
havde jeg heller ikke interesse i så det har været sådan stadig at
skulle presses igennem sådan da jeg fik hue på jeg kom grædende ned
af trapperne de turde ikke spørge hvad jeg havde fået fordi de var
bange for jeg var dumpet og jeg tror bare det var en kulmination af
at have presset sig selv så hårdt (..) og slet ikke være gammel nok
til at tage en beslutning om at jeg slet ikke var i stand til det
men bare følge nogle normer (..) og når man så aldrig har været ramt
af sådan nogle kriser før så ved man heller ikke hvordan man skal
håndtere dem
hvordan synes I i det hele taget sådan samfundet taler om sorg og
møder jer i sorg
jeg kan huske at jeg gik på universitetet (..) og det gik op for mig
at jeg var sindsygt heldig at min fars kæreste kunne tage pleje
orlov fordi jeg prøvede sådan lidt at kigge på hvad man kan gøre og
jeg sad og skrev bachelor og sådan nogle ting og det gik op for mig
at der var ikke nogen mulighed for at tage orlov at så skulle jeg
have en lægeerklæring på at jeg selv havde en depression eller sådan
noget lignende som som pårørende til en forælder der er alvorlig syg
så har du ikke rigtig noget altså så skal man snakke med en
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studievejleder og så får man ikke dispensation pga.
fremdriftsreformen altså det var virkelig ufleksibelt (.) det er kun
hvis man selv er syg at man kunne (.) ja altså at det kunne lade
sig gøre (.) jeg hørte en dag en historie om en pige der måtte melde
sig ledig og komme i aktivering hos sin syge mor eller sådan noget
lignende for at få lov til at passe hende og gå hjemme ved sin mor
fordi det simpelthen andet kunne ikke lade sig gøre at det er sådan
nogle historier der f.eks. gør det at få en sorgdiagnose eller
acceptere sorg i højere grad sådan og som noget der i en periode kan
nedsætte ens bidrag til samfundet det ville være godt ihvertfald
at der var fokus på
*SP03: ja og så især også hjælpemidler til hvordan man kan komme tilbage og
give sit bidrag
*SP01: hmm fordi det i samfundets interesse på sigt altså det kan jo godt
være hun tager et halvt år ud af sin uddannelse nu men hvis det gør
at hun ret faktisk gennemfører uddannelsen om 3 år I stedet for og (.)
gå helt ud af systemet så ville det jo være bedre
*SP04: hvordan synes I diskursen eller det man taler om sorg i samfundet i
det hele taget nu er det jo sådan nogle konkrete eksempler I kommer
med
*SP02: et eller andet sted bliver den vel stadig romantiseret ikke især det
der med kærlighedens pris og sådan noget kaster meget store meget
dyre flotte ord på men når man går derhjemme og er ked af det så
skal man ja (.) det er også fordi det er synd for dig så:: der
mangler ja hvad mangler der egentlig noget konkret af eller anden
art (.) for det bliver sådan lidt at ja men det er jo umuligt at
måle også ja
*SP04: hvordan kunne I
godt tænke jer der blev snakket om det
*SP02: det skal bare fylde mere (.) øh sådan
*SP01: døden skal bare fylde mere vi skal forholde os mere til at man kan
dø jeg tror mere det er det
*SP03: men også bare der er en ting der er sikkert i livet det er vi skal
dø det er det eneste der er sikkert
*SP02: ja vel også og folk omkring en det er vel det det er vel derfor vi
sidder her fordi vi at mistet nogen så det ja (.) altså hvor stor en
indvirkning det har på folk omkring altså
*SP01: det er så grotesk fordi altså på den ene side på tv radio musik i
medierne er der virkelig meget om døden altså når du ser en film så
dør folk jo på stribe og de serier vi ser for tiden er der jo
virkelig meget splatter nærmest altså æstitikken er meget sådan
dødsorienteret på mange måder men så snart det er nogen vi kender
(.) og nogen omkring os så snakker vi ikke så meget om det og jeg
kan huske jeg gik rundt (.) altså da: jeg mistede min far der gik
jeg rundt herude på universitetet sådan (.) tænk hvis det stod i
panden på folk (.) at de havde mistet nogen eller at de var kede af
det altså ville der så være øh (.) 20 mennesker i kantinen jeg
kunne se gud hun har mistet for 3 år siden fordi jeg følte selv jeg
gik rundt (.) i sådan en zombie verden øh: og anede ikke om andre
havde det på samme måde og tænk hvis (.) hende der sidder i bussen
ved siden af mig hun øh hun har oplevet det samme det ville jeg
aldrig finde ud af fordi der er jo aldrig nogen der sådan
italesætter det (..) eller vi har ikke nogen grund til at sådan at
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italesætte det sådan ud af det blå i hverdagen (.) så måske det der
med at have nogle anledninger til at snakke om det
men det bliver også romantiseret i alle film vi ser der hører vi jo
smuk musik folk græder og livet endte godt (.) der er aldrig nogen
hvor det bare er lort med lort på når det er slut vel ¨
jeg sidder og tænker hvad hedder det kræftens bekæmpelse til det der
års show der kan vi dramatisere døden og der har vi Alfred på 9 år
der har lige mistet sin mor og måske endda har en far der står og
fortæller og der kan jeg sådan nogle gange blive årh alle de
fortællinger som er de rigtige problemet er bare når det så kun
kommer i forhold til når man skal indsamle penge
ja uge 43 så tager vi fokus på kræften med hvad så med de 60 andre
uger altså
det er sådan nogle fortællinger jeg tænker netop om nogle som ikke
bare har kunnet leve livet videre normalt altså og måske få sat nogle
altså hvad det egentlig betyder at miste også nogle af dem der lider
af kompliceret sorg de er jo ikke i stand til altså jeg har en
veninde som hun kan hverken gå på studie eller foretage sig noget
andet heldigvis har jeg ikke været så langt ude at jeg ikke kunnet
det men det er jo hårdt altså på alle måder det kommer til at mærke
hende resten af livet på en eller anden måde hvis ikke hun får hjælp
men jeg oplever ligesom dig at jeg ser et øget fokus og jeg synes
bare det sidste år er der kommet virkelig mange artikler i aviserne
og på nettet de sociale medier sætter større og større fokus på det
og nu har jeg så selv beskæftiget mig med det forskningsmæssigt jeg
kan se der er blevet sat virkelig mange millioner af på sorgområdet
og det ser vi jo også inde i Børn Unge og Sorg at de udvider så jeg
oplever et øget fokus og det er en positiv udvikling
og er det så fordi man har fået et større kendskab til hvad sorg gør
ved mennesker det er jo nok også det det er jo ikke fordi der er
blevet noget
jeg tror ikke det er fordi der er blevet flere som sådan
nej det tror jeg heller ikke tværtimod må man jo håbe at tingene og
alt muligt andet gør at der bliver flere og flere
men er det fordi vi sidder der hvor vi gør hvis man læser avisen og
ser nå nogen er døde det læser jeg lige hvis ikke vi havde mistet så
havde vi gået hen over det
det kan godt være
det er det øje der ser mere end
jeg så i sidste uge hele sidste uge jeg tror det var politiken nu
har jeg ikke engang fået læst den hele men jeg tror den hed vi lever
i sorgens årti at øh: at det ligesom oprisede hvor meget fokus der
er sat på sorg og så sad jeg sammen med min (.) specialevejleder og
gennnemgik hvor mange penge der er sat af bare til forskning i sorg
hvor at de sidste år har man måske fået 3 4 millioner der er 20
millioner bare i år fordi der er 3 kæmpe store forskningsprojekter
der er igang Aarhus Alborg og København også sætter nogle ret store
projekter igang så der sker ret meget lige nu tror jeg (.) er mit
indtryk
men du det tænker jeg en af grundene til det er at man har set
konsekvenserne af det at man som samfund bliver nødt til og gøre
noget for ikke at tabe mange unge mennesker
20 millioner er heller ikke særlig meget
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*SP01: nej nej nej og især ikke når du også der er blevet lavet sådan nogle
cost benefit analyser for at (.) miste en ung person der mister og
får kompliceret sorg og ikke får behandling for det så koster det
samfundet 4 millioner eller et eller andet
*SP02: ja det tror jeg er rigtig nok
*SP01: det har jeg i hvert fald set inde på Børn Unge og Sorgs hjemmeside
(.) så på den måde giver det mening at begynde og tage det alvorligt
*SP03: ja og om man laver flere tilbud på man jo også stille alle mulige
bare tænke hvis man har brug for hjælp og man ikke kan få hjælpen
(..) tænke det er jo ikke alle der har midler til og (.) få
psykologhjælp (.) der er nogen der falder udenfor der også på en
eller anden måde også efter vi søgte flere penge
*SP01: det synes jeg simpelthen er det værste når man sidder inde i Børn
Unge og Sorg når man får en henvendelse fra nogen der har rigtig
meget brug for hjælp men så (.) har vi ikke midler eller tilbud lige
præcist til dem hvis man er fyldt 28 så kan man være mindst lige så
ked af det som hvis man er 27 eller 26 men så er der bare ikke noget
hjælp at hente fordi der er sådan nogle rammer
*SP03: og det jo ret finanseringsmuligt at det ikke kan lade sig gøre for
dem og ramme målgruppen (.) udover
*SP01: og så skal man være ret opsøgende selv altså det tror jeg ihvert
fald der er mange hvor de har brug for hjælp men virkelig selv må
ringe rundt til kræftens bekæmpelse og Børn Unge og Sorg og så har så
skal man virkelig selv have et overskud for at søge hjælp i stedet
for det kommer sådan lidt automatisk når man har mistet
*SP03: jeg skulle lige til at sige ja fordi tænker jeg de ressourcestærke
der formår at ringe et sted hen 5 gange
*SP01: og tage til København en gang om ugen altså det kan man måske heller
ikke hvis man bor et eller andet sted på Vestsjælland
*SP02: kunne der ikke være sådan en automatisk en så snart man får en
dødsannonce eller døds hvad hedder det dødsattest pling din far er
død prøv at se hvilke muligheder du har blib blib blib
*SP01: men det er jo så også om man er klar til det der det er jo så også
det næste ikke
*SP02: 3 måneder det det og så måske 3 måneders opfølgende bagefter ikke
eller
*SP04: det havde været rart at få sådan en at det ligesom blev registreret
*SP02: jeg gjorde det fordi min lillesøster sagde jeg skulle for ellers
havde jeg ikke
*SP01: men man står lidt faktisk altså det har jeg snakket med mange om når
selve dødsfaldet sker så står man lidt i sådan en vacuum altså hvad
skal der nu ske altså (.) og hvis ikke det var fordi jeg havde gået
i den sygdomsgruppe så vidste jeg okay om 6 måneder anbefaler de
at jeg starter i en sorggruppe men jeg skal ikke starte om en måned
fordi så er jeg ikke klar altså det er kun fordi jeg kendte til Børn
Unge og Sorg at jeg vidste hvad jeg skulle gøre ellers skulle der
have været en eller anden sygeplejerske eller på hospicet skulle der
have været en eller anden sygeplejerske der skulle have fortalt mig
(.) jeg kan se at I er unge dig og din bror (.) jeg kender den her
organisation Børn Unge og Sorog om et halvt år synes jeg I skal tage
kontakt til den hvis I har brug for det for så hvis der havde stået
sådan en hospicesygeplejerske og fortalt om det det havde været
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simpelthen det sted man skulle tage fat
ja jeg tænker også det kræver ihvertfald at der er et meget bedre
sammenspil i samfundet altså i forhold til jeg hverken på sygehuset
eller hospice fik noget som helst information jeg fik sådan en
pjece om at være pårørende til en syg der stod ikke andet end gode
råd man ved ikke rigtig hvor man skal gå hen hvilken psykolog skal
man ringe til (.) også fordi for mig var det meget jeg skulle i
hvertfald ikke til nogen psykolog og det kan godt være jeg
fortryder det den dag i dag at det havde været godt for mig dengang
men jeg var 18 år og jeg skulle i hvert fald ikke nogen som helst
steder hen og jeg havde det fint det klarede jeg godt nok selv hvor
der var jo nok nogen der skulle have sagt til mig at (..) det tror
jeg vil være en fornuftig idé eller
men det kan jo også være en sindsyg overvældende når man står der og
har en syg forælder og så sige (.) nå han er død så skal du ringe
her hen jamen han er ikke død endnu lad være med og (.) prakke mig
alt muligt på altså man har jo håbet til det sidste
jeg tænker så netop hospice det jo så der er jo heldigvis ikke kun
os der er jo også Kræftens Bekæmpelse og (.) og så man kan blive
henvist til der er jo ikke kun Børn Unge og Sorg
og så sådan nogle med hjertestop det ville jo også være voldsomt
sådan ring til Hjerteforeningen i morgen altså det ville også være
voldsomt men det jo det oplagte sted at gøre det hvornår har man
ellers kontakt med dem
også fordi i forvejen når man er så ung og mister der er så mange
praktiske ting bagefter jeg skulle i skifteretten bagefter og
begravelse der skulle planlægges og lejligheden der skulle tømmes og
sådan noget (.) og når man står der som et barn og aliigevel skal
være en del af processen men man har jo også brug for noget hjælp
til at snakke om det (.) som ens anden forælder måske ikke kan
ja (.) men det er jo dem der plejer at sige hvor vi skal gå hen der
så lige pludseligt er væk ikke
præcist hvad skal man så hvor skal man gøre af sig selv i sit liv
og andre omkring en er jo også i sorg så de har jo heller ikke
overskud til og (.) hjælpe en
jeg kunne godt tænke mig for lige at komme lidt tilbage du sagde
noget med at øhm: du kunne ikke se på folk at de er i sorg kunne
det være rart at se at folk er i sorg ligesom hvis jeg tænker på i
gamle dage da havde man sørgebind på eller i nogle kulturer så får
man mærkeligt hår eller sådan (.) hvad ligger der i det når du
siger
hmm det er svært at forholde sig til sorgen når den er usynlig og
der har jeg sådan der har jeg tit tænkt over at man havde 1 års
sørgeperioder altså i (.) Emma Gads skrifter der står der er jo
sådan hele foreskrifter for hvordan man gør altså de første 3
måneder må man ikke få besøg eller der må man kun få besøg hvis man
får en notits og bla bla bla alt muligt der er alle mulige regler og
man går i sort det første år altså det ville være meget nemmere at
forholde sig til hvis der var sådan noget (.) men men som det er nu
så går man jo ind og ud af det øh og man passer sin hverdag på den
ene eller anden måde så sorgen er blevet en meget individuel ting
man går med sig inde i og man indgår også i mange sociale cirkler på
samme tid har jeg i hvert fald tænkt meget over med på de
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sociale medier og sådan noget der kan folk heller ikke se man er i
sorg med mindre man siger noget bestemt men man kan jo godt poste øh:
i går var vi til begravelse og så næste dag poste noget helt andet
altså det den der sådan kolaps mellem sociale cirkler og (.) og (.)
ting man taler om forskellige steder som gør det sindsygt svært øh:
jeg tror egentlig jeg var ret glad for jeg ikke havde noget label på
dengang jeg mistede fordi jeg havde sindsygt meget brug for at være
((navn på informat)) der gik i 3 g og som stadig kunne (.) skulle
alt det jeg skulle (.) og fortsætte min hverdag det havde jeg meget
travlt med så kunne det godt være jeg blev nødt til at indse efter
noget tid jeg bliver også lige nødt til at stoppe op engang imellem
men for mig var det ihvertfald bare fuld fart og jeg skulle nå en
hel masse fordi så var det det eneste der gav mig værdi eller mening
lige der at jeg havde gang i en hel masse ting og også den der med
man er den der med den døde forælder
ja
det er så tabubelagt alligevel og jeg kan huske dengang jeg fik min
klasselærer til at fortælle det at de skulle bare behandle mig
normalt og spørge om de samme ting og det gjorde de jo ikke fordi
hvad søren håndterer man lige det når man er 18 og tihi og vi var til
påskefrokost julefrokost dagen før og der er en hel masse ting der
for mig der ikke hænger sammen jeg tror det er enormt svært hvis
folk vidste at jeg havde mistet så tror jeg også jeg ville forvente
at folk agerede anderledes overfor mig at jeg havde ligesom selv
mulighed for at sige til hvem jeg havde lyst til at snakke med det
om og hvis jeg havde lyst til ikke og dele det så havde jeg også
mulighed for det men det gør det jo så også endnu svære at tale om
og det gør det også svært for folk at vide at var man
ked af det så nogen gange fik de måske bare en hård bemærkning
tilbage som måske ikke var relateret til det men som bare var fordi
jeg var ked af det og det kunne de ikke vide
hmm
det kræver meget af en selv så altså at man selv vælger hvor man
sætter sine grænser altså
ja ja det er enormt svært
fordi det kan skifte fra dag til dag ikke eller den samme bemærkning
dagen inden kan sagtens være grin i stedet for en skarp bemærkning
men altså f.eks. hvis man nu det der med om man kan se det på en
nogen gange kunne det være f.eks. hvis man sidder i s toget og der
kom en konduktør og man skulle have en bøde og man så havde et skilt
hvor der stod min far døde for 3 uger siden altså det kunne virkelig
være rart hvis der nogen blev taget hensyn i nogle situationer men i
andre situationer ønsker man jo ikke sådan ektra hensyn så derfor er
det også sådan en svær balancegang
jeg kan sagtens sådan huske den der følelse af at gå ude på gaden og
busserne kørte stadigvæk de grinede stadigvæk de sad stadig det samme
sted og spiste i kantinen alt var det samme rundt omkring mig men
alt var bare forandret inde i mig jeg så alt ting anderledes
kan I ikke se på mig at min verden er fuldstændig anderledes eller
sådan det var virkelig surrealistisk
og følelsen af måske bare og bare have lyst til og græde men det
kunne man bare ikke lige jeg sad lige et andet andet sted at der
skulle ingenting til at gøre mig ked af det (.) at det var virkelig
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mærkeligt at det der med at alt omkring en det var det samme men var
bare ikke selv den samme
jeg tænker ihvertfald om det der med der var nogle faste ritualer
eller normer for hvordan man gør fordi nu var jeg sådan nu snakker
man jo om døden til begravelsen men hvornår har man mulighed for det
igne?? altså det er jo ikke fordi og tit er man måske heller ikke klar
til at snakke om det til begravelsen tit er det jo først (.) 2 3 4
måneder senere at man faktisk virkelig har brug for at snakke om det
der bliver man bare sådan
der bliver man stædig ja
de ting og der har ens venner nærmest efterhånden også glemt det
altså sådan så derfor kunne det være rart hvis der var en eller
anden reminder efter 3 måneder at husk spørg til heh
en anden ting jeg faktisk også tænkt over min far var som sagt syg
og jeg tænker over i meget lang tid over bagefter jeg kunne
egentlig godt tænke mig at være til en opfølgende samtale på
hospitalet fordi for det første snakkede de meget græsk dengang vi
var der altså min far lå i leverkoma det havde jeg overhovet ikke
fattet så han var jo nærmest væk dengang jeg kom ind og besøgte ham så
jeg synes der var en hel masse ting i det sygdomsforløb hvor man
var fuldstændig konfus og alting var meget mærkeligt at (.) og der
var nogle ting jeg slet ikke forstod dengang jeg var der og det
kunne jeg måske godt have brugt i min videre sorgproces jeg kunne
mærke jeg gjorde noget anderledes eller altså og tingene går bare så
stærkt og man er ikke sådan helt informeret og slet ikke når man er
så ung
jeg tror faktisk vi blev inviteret 3 uger senere til ved hospicet
eller det var ikke et hospice det var Bisbejerg palliative afdeling de
holdt en gang om måneden for dem der var døde på afdelingen alle de
pårørende så kunne de komme til sådan en aften og så ved jeg ikke om
de ville gennemgå noget fra konferencerne eller fra journalerne
eller om de bare gennemgik når man har mistet og hvad skal man
måske og sådan noget men det havde vi ikke lyst til at tage til kan
jeg bare huske det følte vi ikke vi havde behov for men de tilbød
det faktisk
fordi det tænker jeg det kunne jeg godt have haft brug for
ja men det er så det med at din far ikke lå på hospice måske så
eller hvad
han var på hospice
havde du brug for at vide hvad de kunne gøre anderledes var du så
ikke bare blevet sur på nogen
jo men jeg tror ikke det med hvad de kunne have gjort anderledes jeg
tror mere at det var sådan at det hele gik så stærkt at jeg tror
slet ikke jeg forstod hvad der skete at det kunne alligevel have
været meget rart at vide en lille smule mere om (..) at det ved jeg
ikke jeg havde bare brug for at blive mere oplyst det var som om at
selvom jeg godt vidste han skulle dø så vidste jeg det overhovedet
ikke (..) sådan hvor syg var han egentlig til sidst hvad skete der
da han døde altså alle sådan nogle ting når vi ikke selv var til
stede
men ville du have forstået det sådan inden for de [førte]
[det tænker jeg også ja]
sådan 8 9 uger
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*SP03: jamen det ved jeg ikke (..) jeg tror bare jeg kunne ikke lige da jeg
stod i det fordi jeg som sagt slet ikke havde tænkt min far skulle
dø
*SP01: jeg synes ihvertfald der er flere ting nu hvor jeg tænkte jeg ikke
på det dengang og jeg havde [rigeligt i mit hoved]
*SP02: [hmm ja ]
*SP03: [ja]
*SP01: altså jeg var jo helt bombet
*SP03: ja men det er rigtigt
*SP01: jeg kunne slet ikke tage mere ind
*SP02: nej
*SP01: dengang
*SP03: det kunne jeg måske heller ikke
*SP01: og jeg synes at (.) jo vi gjorde jo bare vores bedste for at stå på
benene
*SP02: hmm
*SP03: hmm
*SP02: men det kan være man skulle have taget fat i dig inden havde det
ikke været bedre (.) så prøv lige at hør her ((navn på informant 3))
så
*SP03: jo men det kan godt være det tror jeg da heller ikke netop også sådan
nogle sygeplejersker som har så travlt .h det er jo ikke noget man
giver sig tid til og netop de har nok heller ikke lyst til at sige
ved du godt din far snart skal dø (..) det må de jo heller ikke sige
*SP02: nej nej men tror du ikke at altså det var vi da klart inde på at
okay nu har din far fået ALS og han skal snart dø så lad os lige
komme ind og få snakket om det
*SP03: nej men det er rigtig nok det var der ingen der gjorde med mig
*SP02: ja
*SP03: tværtimod
*SP02: ville du ikke hellere have haft hvis du skulle vælge (.) ville du
så hellere have haft det inden eller efter (.) hvor der ikke lige
skete et eller andet
*SP03: jeg ville da hellere have hvis havde vist hvordan verden så ud det
havde måske gjort det nemmere at forholde sig til
*SP02: hmm
*SP03: men sådan er det med et presset sygehusvæsen det er det jo også i dag
*SP02: ja ja
*SP01: men det er jo også det der med juridisk hvis du er over 18 så er du
jo voksen så tager de ikke tager de ikke pligt til at tage sig af en
og det er bare en fra man er 18 til man er 28 der har man der er man
stadig ung nærmest et barn på nogen punkter der er man ikke sådan
klar til at stå på egne ben
*SP03: nej det var mere bare hele min pointe var bare at der var måske
nogen der skulle samle en op
*SP01: ja
*SP02: ja ja
*SP03: finde ud af hvor man stod fordi det også er et stort ansvar at blive
efterladt med den anden forælder som virkeligheden har været
fraskilt fra den person og selv har hadet den person i 15 20 år
ikke og måske har hun slet kontakt til den forælder der er tilbage
*SP01: eller den anden bare er i et dybt sort
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*SP03: en eller anden eller ja ens egen læge skulle indkalde de kan vel se
det i journalerne at
*SP01: ja
*SP03: som skulle indkalde til en eller anden snak efter 4 uger så kan det
godt være man blev enige om at man ikke har brug for hjælp men man
er slet ikke i stand til at vide man har brug for hjlæp
*SP01: nej man ved heller ikke hvad der er af tilbud
*SP03: næ (..) det ved jeg ikke jeg tænker bare hvordan man kan sætte mere
fokus på det ud over at Preben jo også var i GoMorgen Danmark den
anden dag og der sidder en eller anden fyr som har mistet begge
forældre og det jo også en måde at tale om det men jeg tænker hvis
man på en eller anden måde skulle omfavne dem som ikke ser GoMorgen
Danmark og lige hører Preben de der to minutter (..) hvordan søren
man så skulle kende til organisationer der kunne hjælpe (..) hvordan
man kunne skabe hvordan kunne man komme til at snakke mere om
det i samfundet hvad skulle der til for at det ikke var så
tabubelagt (.) det ved jeg ikke
*SP04: hvilke tabuer synes I I møder mest
*SP02: jeg oplever det mest den der i den samtalestopper så er en måske er
vi med til at udbrede det tabu også fordi at vi holder igen med at
sige det eller at vi ved hvis man siger død så stopper samtalen (.)
så vi er jo selv med til at gøre det tabu større
*SP03: hmm
*SP01: men det er jo også en måde at beskytte sig selv på
*SP02: helt sikkert ja
*SP01: fordi det er jo smertefuld hver gang man skal sige det altså øh: (.)
det kræver noget af en hvis man skal bringe det ind og det kræver
noget at bryde tabuet og det er måske et overskud man ikke selv har
*SP03: hmm
*SP01: mens man selv er i sorg så derfor altså derfor synes jeg det er rart
at være frivillig nu og så sige jamen vi går jo også ind til det her
med et mål om at bryde tabu så snart jeg har overskudet så prøver
jeg at bringe det ind i samtalen og prøver at snakke om det og
prøver at prikke lidt til folk øhm
*SP03: ja jeg er også helt enig men jeg tror også selvom jeg selv er med
til at forskærke tabuet ved at jeg sidder som eksempel på at jeg har
mistet og jeg snakker ikke med nogen af mine nærmeste om det og så
tænker jeg jo igen jamen det er jo helt forkert når jeg egentlig men
jeg tror også jeg er sådan nå men jeg skal på vagt på mit frivillige
arbejde nå med hvad er det altså den vej igennem men det er ikke mig
selv men mere sådan indirekte at det kommer på banen altid
*SP01: men det er også fordi det kræver lidt en anledning det har jeg
kommet meget frem til for at bringe død og sorg ind i samtalen så
kræver det du har en eller anden anledning hvis det mors dag og du
har mistet din mor så kan du godt på facebook så skrive i dag er det
mors dag jeg har mistet min mor for 5 år siden øh: shout out til
alle jer der stadig har jeres eller et eller andet ikke fordi det er
sørgeligt eller noget men (.) men der skal ligesom være en eller
anden motivation for at gøre det ligesom at sige jeg skal på
frivilligt arbejde nå hvor er det altså så har man en eller anden
krog i noget i stedet for bare at sige ej det regner det er godt nok
en lortedag min far han døde for 3 år siden altså sådan
*SP02: hvad gør du om et halvt år når du ikke er frivillig mere
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*SP01:
*SP02:
*SP01:
*SP03:
*SP01:

*SP02:
*SP01:
*SP04:
*SP02:

*SP01:
*SP02:
*SP01:
*SP03:

*SP01:
*SP02:
*SP03:
*SP02:

	
  

jeg ved det ikke heh
heh
jeg ved det ikke
men det er jo også
men jeg tror jeg vil prøve og sådan bringe det ind men det er også
det der med så går livet jo også videre jeg skal jo heller ikke
blive ved med hele tiden hægte mig i det (.) altså jeg skal jo også
(.) ja (.) komme ikke komme videre men altså sådan men det skal ikke
fylde så meget altid (..) men jeg vil da altid være opmærksom på at
prøve at få folk til at prøve at tale om det
ja ja
tror jeg
det I siger med at man selv er med til at forstærke tabuet ved ikke
at sige noget (.) har altså har man så selv et ansvar for at sige
det synes I
jeg synes vi gør det op nu ved at være frivillige og sidde her i dag
også og være med i andre artikler også og sådan noget at at jeg
prøver at autaburisere det men jeg kan stadig godt mærke at (.) at
jeg gør nok ikke nok hvis jeg ser mig selv som en der gerne vil (.)
ud med det og stolt af jeg skal nok gå forrest og sige det så det
dælme en sløv øh: fanebærer hvad hedder det kan man kalde det det
det kræver bare meget af en
det kræver meget
et overskud man ikke har altid nødvendigvis altså
jeg sidder også og tænker på når man så netop bliver interviewet
bl.a. er vi med i artikler og sådan noget så fokuserer de også meget
på hvordan man er (.) kommet videre i ens liv og man vil måske
egentlig gerne jeg kan huske der er nogen af jer der også har fået
taget billeder og sådan noget og der skal bare ikke tages billeder
mens man står og kigger ked ud af det ud af vinduet vel altså det er
virkelig man skal helst se glad ud og de skal ikke tage nogle
billeder hvor man kan se åh de er sådan nogle sørgelige nogle der
har mistet så på en eller anden måde vil man jo også gerne signalere
at vi er de gode eksempler (.) på at være kommet godt videre og uha
alt kører bare studier og ej livet kører bare videre så på en eller
anden måde får man måske heller ikke altid fortalt hvor smertefuldt
det egentligt var hvordan så den pige ud der stod der 18 år gammel og
så sin far med blod løbende ud af næsen i slangerne og bare så ham
forsvinde langsomt ind det er jo ikke det man fortæller om det er
måske mere (.) nå men så kan man sidde i dag og det er super godt at
være frivillig så kan man fortælle ud af sine egne erfaringer at det
er i hvert fald ofte mere den jeg tager på mig mere end (.) AV hvor
gjorde det ondt
ja det er fordi det er så smertefuldt at være i det altså det er
mere nå men hvor er jeg nu eller det kræver ret meget at gå tilbage
i det
det er jo også det det er vinkel der er på artiklen selv hvis du
gerne vil fortælle din historie er det ikke den der bliver bragt i
aviserne
nej nej enig
det slutter altid med hvad for nogle råd vil du gerne give videre det
ved jeg ikke nu kan jeg fortælle hvad min historie er så kan de få
det bedste ud af det
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*SP03: hmm ja så man netop får for ellers får man jo heller ikke brudt
tabuet og hvor hårdt det er og hvor kompliceret det er så bliver
sorg jo bare nå men det er noget man prøver i en periode og så går
livet godt videre i stedet for at sige nej så må vi få nogle af dem
frem som bare ikke kan leve et normalt liv og som har været virkelig
ramt af sorg i virkelig mange år og hvilken betydning det har haft
men det fokus sætter man bare ikke så meget på det
*SP01: men man kan sige at sådan man vil jo gerne lave noget konstruktivt
på en eller anden måde altså (.) målet er jo også med at få fokus på
det at folk kan få håb for at der er et liv med sorg og efter sorgen
ikke efter sorgen men sådan (.) så det er også sådan en balancegang
*SP03: men også at hvor hårdt det er at være lige i det er jo også det vi
hører meget den gengivelse meget sådan sådan alle andre tænker jeg er
kommet videre så det de har rigtig meget brug for at høre fra os er
at sige jeg var sgu ikke engang kommet videre efter et år og jeg
stadig ikke altid kommet videre og jeg tænker nå men så kommer man
nok videre og man kan nok aflevere sin bachelor og man kan nok lige
og altså det kan da for helgoland da ikke vare hele livet den sorg
der vel at hvor jeg tænker der er man nok også nødt til at stå fast
og sige hold kæft det var hårdt da jeg stod i det og det forsøger
jeg måske også nogle gange lige at glemme ved at sige hvor godt det
går heh men netop også hvis man skal finde ud af hvor hårdt det er
at være i det livet skal også gå videre men hold kæft man skal også
sige hvor hårdt det var fordi ellers bliver sorg bare sådan en
*SP01: ja lige at turde dvæle ved det svære men det tror jeg generelt i
vores samfund at vi det med at dvæle det er svært altså mega
konstruktivt alt skal jo gå videre alt skal
*SP03: og jeg gider jo heller ikke fremstå som svag så jeg tror da nok også
bare at jeg prøver at fortælle hvor godt et menneske at jeg har lært
at sætte pris på livet og ih det også det er alligevel også stærkt
det at have mistet når jeg sidder og tænker på de ord vi også har
sagt i dag ikke
*SP02: ja heh
*SP03: og det er jeg også glad for jeg er men
*SP01: man har at man bliver ligesom nødt til (.) altså sådan mennesket
selvoprettelse
*SP02: ja ja
*SP01: altså man bliverligesom nødt til og jeg kan sgu ikke blive nede i
det hul eller altså
*SP03: nej det er også det med at finde en mening med
*SP01: ja finde mening med tingene (.) så kan jeg trods alt bruge det til
at hjælpe nogle andre øh: (.) når nu det her uretfærdige skulle ske
for mig
*SP03: ja
*SP04: tror I det havde været nu sagde i det her med at være frivilige hvis
nu i ikke havde været frivillige ville I så også mene at man havde
et ansvar for at ataburisere det i den samme samtale
*SP02: nej
*SP03: hmm
*SP02: overhovedet ikke
*SP01: nej
*SP02: men jeg ville slet ikke vidste vide hvad jeg skulle gøre jeg ville
aldrig nogen side være ham der havde den døde far (.) så jeg har
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været ja
*SP03: men jeg tænker alligevel hvis I som selv har mistet har brug for andre
spørger ind så skal man jo også selv kunne spørge andre så på den
måde tænker jeg at man har et ansvar at nogen skal spørge én ind så
er man også selv nødt til at spørge en andre steder end fordi ellers
så finder man jo ikke ud af hvad
*SP01: jeg tror helt generelt at man hvis man har været ude for sådan noget
her med og altså med at miste eller være i en tragedie på andre
måder at man sådan som det er nu har man selv et ansvar for at
italesætte det at hvis man har brug for at tale om det så skal man
selv (.) ligesom byde ind med noget (..) altså fordi ellers kan man
jo ikke forvente at folk ved hvad der er galt det står jo ikke i
panden på en man har jo en eller anden ansvar for at ytre sig og så
kan håbe på der er nogen der kan tage fat i det lille bjæf man
kommer med ltlså hvor der er nogen der men man bliver nødt til på en
eller anden måde at tage hul på det
*SP03: også når vi siger man kan ikke forstå men hvis vi heller ikke giver
dem den forståelse af hvordan det var så kan de jo slet ikke sætte
sig ind i det det er jo den smerte så kan det forhåbentlig også
være nemmere for andre at forholde sig til når jeg har været til
mine nærmeste jeg bliver jo nødt til at fortælle min kæreste hvad
der sker i mig når jeg bliver ked af det altså sådan dem står jeg jo
til ansvar overfor og prøve at fortælle hvordan jeg har det fordi
ellers kan de jo slet ikke forholde sig til mig hvis jeg ikke havde
gjort det og prøve og nå ind til og prøve og altså så jeg tænker på
en eller anden måde hvis man har andre til at agere ud fra hvordan
man har det så er man også nødt til at prøve at sætte nogle ord på
det så godt være det bare bliver nogle glimt eller nogle et eller
andet altså jeg har brug for du snakker til mig eller jeg har brug
for du ikke snakker til mig altså det kan være: jeg har brug for et
kram jeg har brug for at være alene altså det kan være meget små
ting ellers så har de jo igen jordisk chance for og agere bare nogen
lunde som man har brug for
*SP02: men havde du gjort det du snakker meget om det man bør gøre og
skulle have gjort kunne du godt have gjort det hvis ikke du havde
været inde i Børn Unge og Sorg
*SP03: ja men jeg var jo ikke i Børn Unge og Sorg før mange år efter 3 år
efter min far døde jeg blev nødt til at prøve at sætte ord på
hvordan jeg havde det
*SP02: okay
*SP03: overfor mine nærmeste jeg siger ikke jeg var god jeg var nødt til at
gøre det overfor min mor og min kæreste alle mulige der var omkring
mig ellers havde jeg lukket alle ude af mit liv jeg var nødt til at
sige hvad der skete inde i mig når jeg bare lukkede mig helt inde i
mig selv det var måske der jeg havde allermest brug for (.) og få
det kram eller at de var der så når jeg sagde de skulle gå så havde
jeg måske eller mest brug for de sagde nej jeg sidder lige her og
jeg går ikke før
*SP01: og det er der nogle gange folk kan finde på at sige sig bare til
hvis du har brug for hjælp og så er det der man ikke gør det
*SP03: så ring og sig nu ringer jeg til dig kan vi snakke nu sådan at være
standhaftig jeg siger ikke at det var nemt og nu er det også 6 år
siden så nu kan det godt være det er mere glansbillede agtigt (..) man
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bliver nødt til at fortælle hvordan man har det
*SP01: men folk kan også godt selv regne ud sådan okay hun har ikke brug
for jeg siger du ringer bare hun har brug for jeg siger jeg
ringer til dig og kommer om en time og så kan man sige nej ved du
hvad jeg er lige på vej ud af døren eller ved du hvad jeg har ikke
brug for at snakke med min om min far i dag men folk kan godt blive
bedre til at tage initiativ øh (.) fordi de ved jo altså almindelige
mennesker ved godt hvis man har mistet nogen og man er i sorg at man
så har brug for et eller andet og så bliv nødt til bare at tage
initiativ og prøve sig frem og sige nu prøver jeg at komme med
blomster altså i værste fald så bliver jeg smidt hjem igen og det
der kan folk godt være lidt for forsigtige nogle gange og nogle
gange så har de også et ansvar altså det ligger ikke kun på en selv
folk burde godt kunne regne ud at (.) at man har det svært (..) og
så er de måske lidt for forsigtige fordi de ikke ved hvad man skal
gøre men altså bare de gør noget er det bedre end igenting
@End
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