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Min far dør 

 

Der er fjernsyn på stue fem. Det er dejligt, for 

så kan mor og jeg se fodbold. Der er EM, og 

det plejer jeg at se sammen med min far. Nu 

ser jeg det sammen med min mor, mens far 

ligger og sover i sengen ved siden af. Det er 

meget anderledes, end det plejer at være, men 

minder dog lidt om det. 

Jeg tænker på stuen derhjemme, hvor min far 

netop har indrettet en rigtig fjernsynsstue. 

Næsten som en helt biograf. 

”Så kan vi meget bedre se fodbold, du og jeg, 

Pelle”, sagde min far, mens han med sine store 

stærke hænder tog om mit hoved og gav mig 

et kys i panden. 

Portugal spiller mod Holland i semifinalen. 

Portugal har efter 25 minutter bragt sig foran 

1-0. På et flot hovedstød fra Cristiano 
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Ronaldo, som spiller for Manchester United. 

Med et flot spring op over de store hollandske 

spillere headede han bolden i mål. Holland 

presser hårdt på for at få udlignet, og Portugal 

kæmper bravt for at score igen. For en tid 

glemmer jeg næsten, hvor jeg er, og at min far 

snart skal dø.  

I anden halvleg bliver det spændende. 

Portugal kommer foran 2-0, og kun fem 

minutter efter laver Portugal selvmål. 2-1. 

Hvem skal i finalen?  Jeg kigger over på min 

far. Hvem mon han ville heppe på?  

Portugal vinder kampen 2-1.  Forude venter 

nu finalen. Enten mod Grækenland eller 

Tjekkiet. 

Jeg håber på Grækenland, for dér har jeg 

været på ferie. Før min far blev alvorligt syg. 

Turen var en fødselsdagsgave fra min far. Det 

er den eneste gang, jeg har været på ferie i et 

andet land, og det var en kæmpe oplevelse. 
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Mor og jeg lægger os til at sove. 

”Tror du, far dør i nat, mor? spørger jeg. 

”Måske, men det kan også være, det først 

bliver i morgen nat”, siger mor og trykker mig 

tæt ind til sig. 

Så falder jeg i søvn. 

Lidt over midnat vækker min mor mig. 

Forsigtigt. Hun siger: 

”Pelle, nu er far død”. 

Jeg er vågen med det samme. Forberedt på 

det og siger: 

”Det var jo også det, vi lå og ventede på, mor”. 

Min gode far. Min sjove far. Min gavmilde far. 

Jeg går over og kigger ind i min fars ansigt. 

Jeg ser, at øjnene står lidt åbne. Som om han 

stirrer på mig uden at se mig. Det er lidt 

uhyggeligt. 

Munden står let åben. Jeg lægger øret hen til 

munden. Far trækker ikke vejret mere. 

Min store stærke far er død. Det er næsten 
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ikke til at forstå og slet ikke til at bære. Jeg vil 

græde, men kan ikke. Mor tager omkring mig. 

Hun græder. 

Sådan står vi lidt. Så kommer sygeplejersken 

ind og siger, at vi gerne må hjælpe med at gøre 

far klar. Det betyder, at min far skal have det 

tøj på, som han skal have på i kisten. Kisten!  

Jeg smager på ordet. Det lyder lidt voldsomt. 

At forestille sig, at ens far skal ligge i en kiste 

og sænkes ned i jorden. Tanken er umulig. Alt 

inde i mig protesterer. Jeg vil beholde min far, 

men véd godt, at dét kan jeg ikke. Han er på 

vej bort fra mig. For altid. 

Jeg vil helst ikke tænke mere på det. Jeg 

hjælper sygeplejersken og min mor med at 

klæde min far på. Blå cowboybukser, hans 

yndlingsskjorte og mormors hjemmestrikkede 

strømper, som far altid går med. Vi friserer 

min fars lyse hår, og til sidst lægger vi den 

røde rose fra vasen under fars foldede hænder.  
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Nu ser far fin ud. De to øverste knapper i 

halsen på min fars skjorte står åbne, så man 

lige netop kan se undertrøjen indenunder. 

Nøjagtigt, som han plejer at se ud. Det er 

dejligt. Jeg lægger min mørkeblå bamse i 

armhulen på min far, men kan ikke mere lide 

at røre ved ham. Min far er ved at blive kold. 

Jeg forstår vist ikke helt, at der nu aldrig mere 

vil komme liv i min far igen. At hans hjerte er 

holdt op med at slå. For altid. Hans 

pacemaker sidder der da endnu. Kan den 

måske ikke hjælpe hjertet i gang igen?  Jeg 

véd godt, det er ønsketænkning. Fars hjerte 

kommer aldrig mere til at slå igen. 

Da vi er færdige, kommer portørerne og kører 

far væk. Ned i kapellet på sygehuset. Han skal 

stå i et kølerum, indtil han skal begraves. 

Vi må gerne komme tilbage og se far igen, hvis 

vi har lyst til det. Det tror jeg nok, vi har. Mig 

og min mor. 




