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”Festens tomme stol” 

 

Det aldrende ægtepar- hun vil blive 73 i 2019 og han 75 - havde lige åbnet det 
lille brev med en invitation til et kobberbryllup. 

De har stort set levet op og ned ad hinanden i alle årene, siden de mødtes i 
1962 og blev gift i 1964. De har fået en dreng og en pige, som hun har passet 
og plejet, som en mor nu engang forventes at gøre. Han følte sig tryg ved dette. 
Når de blev inviteret til familie sammenkomster, tog de altid børnene med. Fak-
tisk kunne de finde på at melde afbud, hvis børnene ikke var velkomne. 

Og han har igennem tiden ladet sig involvere i en masse lokalt frivillige socialt 
arbejde. I nærområdet. Men det var først efter, at de var flyttet ind et socialt bo-
ligbyggeri i 1969. Og at han lod sig hverve til beboerdemokratiet i den afdeling 
de boede i på Amager i 1973. Han sad til et beboermøde og der skulle vælges 
suppleanter til afdelingsbestyrelsen. Der var ikke rigtigt nogen, der ville vælges. 
Han skubbede let til sin sidemand, der var hans nabo og antydede om de ikke 
skulle lade sig vælge. 

Herefter involverede han sig i det ene frivillige sociale job efter det andet. Da var 
han tæt på de 30 år. 

Ægteparret har igennem tiden støttet sig meget til hinanden. Og brugt megen tid 
på at snakke om tingene. 

De unge mennesker, der havde sendt dem invitationen til kobberbrylluppet, øn-
skede at fejre deres 12,5 års ægteskab. Det var vigtigt for dem, at også de æl-
dre i familien var med. Brudens far var en lille bror til den ældre kvinde. 

Invitationen var godt nok forsøgt afleveret på de gamles adresse. Senere dukke-
de det lille brev op, et par dage senere i deres postkasse. Det vil sige, nærmere 
en uge senere, da brevet blev leveret af det nye postfirma, der var mest kendt 
for at leverede efter fem dage. 

Udenfor var det koldt, som det plejede i februar måned, mens de sad i den lune 
stue og snakkede, om de nu begge kunne deltage på selve festdagen. 

Hun havde været syg i længere tid. 

Det var noget med kropssmerter – både fibromyalgi, slidgigt i både hofter og 
knæ. Hævede ben og af og til rygsmerter. Det meste af tiden, var hun i liggende 
stilling, kun afbrudt af toiletbesøg og når hun følte sig forpligtet til at klargøre af-
tensmaden. Han havde aldrig lavet mad endsige lært det. Dog kunne han finde 
på, når vejen faldt forbi supermarkedet, at købe noget spiseligt, der skulle lette 
hendes køkkenaktiviteter. Det kunne være poser med snittede blandede grønsa-
ger, en pizza eller en poretærte, der var lige til at gå til. Og paptallerkener, så 
opvasken ikke voksede. Det var vigtigt for ham, at hun kunne slippe let over tin-
gene. 

De blev enige om, at hun nok ikke var frisk nok, til at tage med til kobberbryllup-
pet og da de kunne mærke at brudeparret var meget interesseret i, at de deltog, 
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og, at de også selv havde meget lyst til at være med og besøge familien. Det 
skete ikke så tit, faktisk kunne der gå år og dag imellem, valgte de, at han tog 
alene af sted. 

Dagene gik. 

Alt imens hun frekventerede sundhedssystemet til kontroller og observation, dog 
uden, at hun fik det bedre. 

Det var hårdt for hende at gå både ned og op ad trapperne fra anden sal. Forin-
den havde han været ovre på det nært liggende plejecenter og fået lov til at låne 
deres cykel rickshaw, som han kaldte for en cykel taxa. Han havde for nogen tid 
siden fået et lynkursus i, hvordan man cykler med en sådan. Og bestået cykelpi-
lotprøven. 

Han holdt udenfor opgangen. 

Imens havde hun siddet på nederste trappetrin og ventet på ham. Hun kunne se 
hans ankomst igennem opgangs dørens klare ruder. 

Den ene gang gik turen til smertelægen i Kastrup. En anden gang var det Ama-
gerhospitals akut, røntgen og egen huslæge under Elmene. En sjældnere gang 
til supermarkedet og købe ind, mens hun sad på cyklens brede forsæde og han 
var behørigt udstyret med indkøbsseddel, bare med det mest nødvendige – for 
de større indkøb, stod hun selv for, når hun sad foran den bærbare computer, 
som hun havde stillet på sofabordet, hentet frem fra gemmerne. Så bestilte hun 
varer i online supermarkedet til levering, enten samme dag eller dagen efter. Det 
hjalp dem begge for ikke at forslæbe sig. 

Hun kunne faktisk godt lide at finde de varer hun nu syntes de havde brug for. 
Ind i mellem var der også nogle tunge varer, som så blev bestilt til lager. 

Hun havde ellers aldrig interesseret sig for EDB/IT til trods for, at han har arbej-
det indenfor denne branche i en menneske alder. Så den af ham klargjorte com-
puter, var lige til at gå til for hende, den var renset for alt uvedkommende, så 
den figur, der var midt på skærmen, skulle hun bare klikke på. Og det at komme 
på nettet via hendes smartphones internetdeling var også gået hen og blevet en 
rutine for hende. 

Hun har aldrig haft et betalingskort, så de talte altid om, hvor meget hun havde 
købt for, online, på hans betalingskort og så blev der afregnet kontant fra hen-
des kostpenge. 

Så blev det dagen for kobberbrylluppet. 

De havde gensidigt afstemt, at det var ok, at han tog afsted. Hun havde taget sin 
medicin, han sin. Gaven var en pengegave. Et hjemmelavet flot dekoreret kort 
med kuvert, havde hun fundet frem. Det var nogen hun havde købt af en dygtig 
nabokone. 

Varmt klædt på tog han sin trehjulede eldrevne cykel, der stod parkeret lige 
udenfor opgangen. Kørte i et roligt tempo til pensionistværestedet, hvor det unge 
par, havde fået lov til at låne lokaler til festen. 
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Han blev varmt modtaget af parret og alle de andre familiemedlemmer, han 
kendte. Som næsten alle spurgte til hans kones ve og vel. Der var vel 30-40 gæ-
ster, børn og unge med familie og enkelte ældre. 

Han sad overfor et ældre ægtepar, som var i familie med brudgommen. Ved si-
den af ham, var der en tom stol. Musikeren var ved at gøre sig klar med sit om-
fattende udstyr, elorgel, computer og andet. 

Der blev budt velkommen. Og den veldækkede buffet med kok, stod klar til de 
sultne gæster. Snakken gik på kryds og tværs. Gensynsglæden var stor for ham. 
Han tog billeder af dem, de begge kendte og især børnene, som var vokset sig 
store siden de sidst så dem. Han sendte flere gange billeder hjem til hustruen, 
der kvitterede gladeligt. 

Musikken gik i gang. 

Efter de første ca. 5 melodier – gamle kendte romantiske og let sørgelige – be-
gyndte han at kunne mærke tårer i sine øjne. Værre blev det, da musikken fort-
satte – på et tidspunkt blev det for meget for ham – den tomme stol – hende der 
hjemme, som han savnede. Tårerne tog kraftigere til. Han måtte hjem, og det 
skulle være nu. 

Tog sig sammen gik ned for enden af bordet og prikkede brudeparret på ryggen 
og fortalte dem med gråd i stemmen, at han ikke længere kunne holde ud at 
være der, uden hans hustru. 

De fulgte ham ud og han cyklede hjem – efter gensynet med hans hustru, sta-
digt liggende på sofaen, faldt han til ro igen. 

 

Skrevet af 

JohnEKKnudsen@gmail.com 

marts 2019 
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