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Historier om kærlighed
I podcasten ”Jeg plejede at tro på for evigt” deler mennesker, der har
mistet, deres oplevelser i samtale med værter, som ved, hvordan det føles.
Af Christina Wex

dyb urimelighed over at være den, der skulle leve
videre i sådan en smerte.” I det hele taget har
modstridende følelser kæmpet i Sara, både i de
år, hvor hendes mor var syg, og i alle årene efter.

Pernille mistede sin lillebror en sommer for syv
år siden, netop som hun havde fået studenterhuen på og befandt sig midt i ungdommens mest
sorgløse tid. Jonas forlod en fest, de begge var til,
skød genvej over skinnerne og blev ramt af et tog.
”Der er et før og et efter. Indtil den dag havde jeg
aldrig oplevet noget, der gjorde ondt, men med
ét var min ungdomsnaivitet forsvundet,” siger
Pernille Strøm Øster, som er vært på podcasten
sammen med Jeppe Wad Vester.
Jeppe mistede sin mor for fem-et-halvt år siden.
Hun døde af kræft. Mens Pernille var god til at
snakke om sin sorg, gjorde Jeppe det modsatte og
udviklede på den baggrund en række diagnoser.
”Nu ved jeg, hvor vigtigt det er at tale om det, for
jeg har oplevet, hvad der sker, hvis man lukker
sine følelser inde,” fortæller Jeppe.

Moderkærligheden er en sindssyg kraft
Der er gået mange år, siden Saras mor døde, og
omgivelserne har det med at forvente, at man så
er kommet over det og ikke længere har behov
for at tale om det.
”Jeg vågner stadig op somme morgener og savner
hende så forfærdeligt, at hele min dag forløber sig
med dårligt humør. Men det er svært at italesætte
efter så mange af sådanne morgener. Ordene
bliver slidt, så man må evigt finde nye måder at
forklare det samme på”.
Derfor var Sara glad for muligheden for at
fortælle sin historie i podcasten.
”Det var dejligt at blive inviteret ind i et rum,
hvor der var god tid til at fortælle. Især som
bærer af en mere ’gammel’ sorg. I mit liv er min
mor lige så død i dag, som den dag hun gik bort,
og hendes død vil aldrig give mening for mig.
Men mit liv er fuld af mening. Vi vil ofte gerne
have tingene til at gå op – men det behøver de
heldigvis ikke.”
For Sara har det at miste en mor været helt
fundamentalt.
”Moderkærligheden er en sindssyg kraft, derfor
er det også så destruktivt at miste den. Det gik op
for mig, at det er umuligt at genfinde den samme
moderligt betingede kærlighed andre steder.”

Kun tavshed gør ondt værre
I dag bruger Pernille og Jeppe deres smertefulde
erfaringer, når de taler med andre, der har oplevet den sorg at miste en, som stod dem nær.
”Jeg ved, hvordan det føles, når politiet ringer på.
Jeg ville gerne have været de erfaringer foruden,
men det, at vores gæster ved, at vi ved, hvordan
det føles, skaber en naturlig samhørighed,” siger
Pernille.
I hvert afsnit, lytter vi til en samtale om sorg,
men også om det menneske, der døde. Det sker
i et langsomt tempo, hvor der er tid til at få alle
detaljer og følelser med.
”Det er vores opgave at vise, at der ikke er noget,
der er farligt at spørge om,” siger Jeppe.
Udover at bruge sig selv i samtalen og gavmildt
dele ud af egne oplevelser og erfaringer, er
podcasten også et rum, der giver mening for
Pernille og Jeppe.
”Det er et stort privilegium at lytte til mennesker,
der fortæller om den, de elsker. Det er historier
om kærlighed,” understreger Pernille.
30.000 lytter hver måned
Podcasten er blandt de mest lyttede podcasts med 30.000 downloads om måneden.
Landsforeningen Liv&Død, som står bag podcasten, mener, interessen skyldes, at der er et
stærkt behov for at tale om dem, man mister.
”Fra vores arbejde i Landsforeningen Liv&Død
ved vi, at død og sorg for mange mennesker er
tabubelagte og ubehagelige emner. Interessen for
podcasten fortæller os, at der er et bredt ønske
om at blive bedre til at tale om det at miste. Det
mener vi er en positiv udvikling, fordi dem,
som har mistet, dermed ikke står alene med
deres sorg,” siger Kirsten Søndergaard, direktør
i Landforeningen Liv&Død.
En persons død mindsker nemlig ikke betydningen af det forhold, vi har til dem.
”Gennem fortællingen er den døde fortsat en del

af de levendes liv. Det gør også en stor forskel,
at dem, der har mistet, hører fra andre, at man
kan lære at leve med sorgen” , siger Kirsten
Søndergaard.
Modstridende følelser
En af dem, der fortæller sin historie, er 25-årige
Sara. Da hun var fem år, fik hendes mor konstateret en svulst i hjernen. Herefter fulgte syv lange
år med skiftevis håb og fortvivlelse.
Sara husker tydeligt følelsen, da hendes mor blev

kørt væk en sidste gang. ”Et ’aldrig mere’ bliver
pludselig helt konkret i sådan en situation. Den
pludselige bevidsthed føles fysisk mest af alt som
en mavepuster, hvor luften aldrig rigtig finder
vej ned på samme måde igen.”
Selvom sorgen var dyb, var det også en lettelse
efter så mange år. En følelse, der efterfulgtes
af skam.
”Jeg følte længe en urimelighed over for min
mor ved at skabe mig et liv, der kunne fungere
uden hende. Samtidig var der også en følelse af

En podcast med fortællinger om at
miste og savne, om sorg og minderitualer. Pernille Strøm Øster og Jeppe
Wad Vester er værter, og hver uge
har de en samtale med en person, der
har mistet. Podcasten produceres af
Landsforeningen Liv & Død i samarbejde med LOUD.
Landsforeningen Liv&Død arbejder
for at nedbryde tabu om sorg og død
og sikre en værdig afsked med livet.
Læs mere på www.livogdød.dk

