
 

Hvordan er det at følge den døende tæt 
på den sidste tid? 
 

 

Fortælling, digtoplæsning og dialog. 
 
 

 
Hvordan er det at følge den døende tæt på den sidste tid. Hvilke følelser og 
dilemmaer står man pludselig midt i? Det er nogle af de emner, jeg tager op i mit 
foredrag og oplæsninger fra min nye digtsamling ”du gik før mig”.  
 
Digtsamlingen bygger på min kones sygdom og død og er en poetisk fortælling fra 
det rum, vi skabte sammen i tiden, hvor hun var syg og til sidst døde i 2017.   
 
Jeg har tidligere været tæt på døden. I 1983 passede jeg min far gennem de sidste 
måneder af hans liv. Han døde af tyktarmskræft og blev 67 år. I 2011 gjorde jeg det 
samme med min bror. Han døde af kræft i urinblæren og blev 67 år. I begge tilfælde 
flyttede jeg ind, så de kunne dø hjemme. I firserne holdt jeg en del foredrag om 
hjemmedød, baseret på forløbet med min far.  
 
At være uhelbredelig syg, at få en dødsdom, er smertefuld, ikke kun for den ramte, 
men også for de nærmeste. Man bliver let ensom i sorgen, fordi det er smertefuldt, 
at forholde sig til den. Men det er min erfaring, at åbenhed om den ulykkelige 
situation kan afhjælpe smerten og give den sidste tid en række livgivende stunder. 
 
Jeg er er født i 1948 og oprindeligt udlært tømrer. Uddannede mig videre på 
arkitektskolen og arbejdede som arkitekt indtil jeg gik på pension i 2012. Stiftede 
familie med Asta Nielsen i 1980. Sammen har vi tre børn.   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Pris og kontakt: 
 
2.000 kr. plus transportudgifter fra Aarhus efter Statens takster. 
 

Varighed. 90 minutter 

https://www.facebook.com/dugikfoermig 

Email: perlykke@icloud.com 

Tlf: 20 95 55 00 

Links: 
https://www.dr.dk/radio/p1/kulturen-pa-p1/kulturen-pa-p1-2020-09-15#!00:01: 
https://www.tv2ostjylland.dk/aarhus/mistede-sin-kone-arbejdede-med-sin-sorg-paa-utraditionel-
maade?fbclid=IwAR1REIrsSA69rka8ulBsAGWiqPsIVmWDScqDr64R3Vdx0ZlQJk5q0qxJ8go 

en lille hånd 
 

vi ser rustvognen 
svinge til venstre 
for enden af vejen 
en lille hånd finder ind i min 
kommer mormor aldrig mere tilbage 
nej kun i vores tanker 
så vil jeg tænke på hende hver dag 
 
Fra ”du gik før mig”, Forlaget Amanda 
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