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Tale ved Willys bisættelse fra Langenæs Kirke, 25. januar 2019 

 

 

Min søde elskede mand og bedste ven –  

Det var det, Willy var for mig, og det vil han fortsat være. Døden skiller ikke os. Den 

er kun en længere rejse. Længere end de andre, vi hver for sig var på. 

 

Willy rejste meget – med sit job, ikke bare for sjov. Han rejste i Europa, Canada og 

Afrika. Han holdt kurser i Kosovo sammen med Gerhart fra Wuppertal. 40 gange var 

Willy i Polen, hvor de har skabt et rådgivnings- og støttecenter inspireret og vejledt af 

ham. I 2014 tildelte de fem universiteter i Krakow Willy en fornem inklusionspris for 

hans formidable indsats, og han har også modtaget en medalje fra Split. 

 

Internationalt påskønner man Willys bedrifter, og to af hans tyske kolleger er kommet 

rejsende for at deltage i dag. Også de mange studerende, Willy har hjulpet, 

værdsætter hans indsats. Jeg har ofte hørt og læst dem udtrykke taknemmelighed. 

 

Willy gav meget. På prisplaketten fra Krakow er Johannes Paul II citeret for følgende 

ord: ”Man is worth as much as s/he can give to the fellow human being.” Willy 

levede i den grad op til pavens ord. 

 

Jeg mindes selvfølgelig især Willys gavmildhed over for mig. Vort fælles liv 

begyndte med et brev, altså netop en gave – fra Willy til mig. Efter at have mødt 

hinanden et par gange sendte han mig et håndskrevet brev med forslag om at mødes 

igen. Vi kunne gå i teatret eller biografen, høre klassisk musik eller spise en middag. 

Vi kunne være venner. 
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To måneder senere var vi kærester, 14 dage derefter havde han friet til mig, og efter 

14 dage mere var vi flyttet sammen. Den helt store gave var imidlertid, at Willy ikke 

kun tog initiativ men også holdt ved. Så sent som i det forgangne år erklærede han: 

”Jeg elsker dig mere og mere for hvert år, der går!” 

 

Willy gav af et hjerte, som flød over. Det kunne være overvældende. De to første år 

boede vi i en lille lejlighed oppe ved universitetet; det var i Herambsgade nr. 17, 3. 

th. Jeg hjemlånte læssevis af bøger, som Willy til min forfærdelse tilbød at slæbe 

tilbage på Statsbiblioteket, når jeg var færdig med dem. Jeg mener, hvad skulle jeg så 

til gengæld? Jeg misforstod det. Jeg skulle bare være glad. 

 

Willy læste også den ph.d.-afhandling, jeg dengang færdiggjorde, sågar i flere 

versioner. Siden 1994 har Willy læst alt, hvad jeg har skrevet, ofte i flere udkast. 

Modus vivendi var, at jeg om aftenen lagde min seneste tekst i hans lænestol, hvor 

han så læste den tidligt næste morgen. Ikke for at gå i detaljer, men for at give en 

bredere vurdering. ”Den skal måske lige skrives igennem en gang mere,” kunne han 

sige. Eller: ”Den er lige i skabet.” 

 

Jeg vidste, hvad Willy foretrak. Essays og tankebilleder begejstrede ham. Dem 

elskede han. Men han læste det hele, også ansøgninger og alt muligt andet prosaisk 

pjat, for han var generøs med sin tid og sin opmærksomhed.  

 

Det manifesterede sig ikke kun i konkrete handlinger eller ting, fx alle de smykker og 

blomster Willy har foræret mig. Han gav kærlighed, tilmed beundring. ”Jeg er din 

største beundrer,” har Willy altid sagt og bekræftet med sin adfærd. ”Du skal ikke 

sætte mig op på en piedestal,” svarede jeg i de første år, ”jeg falder jo ned.” Men det 

var noget vrøvl; jeg skulle bare tage imod. 
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Willy var så sød en mand og bedste ven, at han ligefrem kunne udbryde: ”Du gør mig 

lykkelig”. Ord, jeg aldrig har fortjent, men Willy sagde ikke noget, han ikke mente. 

Jeg skylder ham at tro hans ord. 

 

Willy gav og gav og gav. Gennem mange år forlod han vort hjem klokken 8.20 om 

morgenen og var først hjemme ved 19-tiden eller senere. Selv når han sad i sin 

lænestol med fjernsynet tændt, arbejdede det videre i ham. Han gav sit liv til 

universitetet, som kvitterede ved at ødelægge hans værk. Det var næppe godt for hans 

helbred, og nu har vi mistet ham. 

 

Ikke mindst siden 2014 har sygdom plaget Willy. Det er så synd, at han har skullet alt 

det igennem, ikke mindst forløbet i hans sidste levemåned. Men Willy har taget alt 

med stoisk ro eller har i hvert fald holdt sin angst og bekymring skjult. Han skånede 

os; også dette gav han. Han skånede os mere end nødvendigt og nok også mere end, 

hvad der var godt for ham. 

 

Willy gav, hvor han end kom og gik. Han gav de studerende, der søgte råd og 

vejledning, en hjælp, som reddede deres studier og satte spor i deres liv. Ligesom han 

allerede som barn og ung bistod sin mor, sin søster og sine venner. Han var den, der 

hjalp de andre med lektierne, og som opdrog dem ved ikke at ville hjælpe, hvis de 

opførte sig grimt.  

 

Willy gav alle på sin vej et glimt af det gode liv. Da jeg gik rundt i nabolaget med 

besked om Willys død og bisættelse til personer, han nu og da talte med, oplevede jeg 

smukke udsagn som ”åh nej, han var sådan en rar mand at tale med.” Det sagde 

underboens kone, og renserimanden på hjørnet havde tårer i sine iranske øjne. ”Varm, 

klog og følsom” karakteriserede en fælles bekendt Willy som, og jeg blev så glad, for 

netop sådan vil jeg selv beskrive Willy. 
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To børn – Sofie og Christian – har Willy også givet verden. To skønne mennesker 

formet af den store kærlighed og begejstring, der altid har præget hans relation til 

dem. Børnene og jeg var hos Willy, da han døde, og vi støtter hinanden varmt i disse 

dage. Noget, jeg er dybt taknemmelig for, og noget, der ville have glædet Willy 

uendelig meget. 

 

Også sin svigermor favnede Willy varmt. Han elskede og respekterede fra dag ét min 

mor, spurgte til hende og tog selv initiativ til, at vi besøgte hende. Han introducerede 

min mor til knuset – noget man ikke brugte i min familie – og forærede hende hver 

jul syndigt lækker chokolade. 

 

Noget helt særligt var dog selvfølgelig Willys forhold til sin egen mor og hendes 

forhold til ham. Jeg kommer nok aldrig helt til bunds i en forståelse af den relation. 

Vil aldrig kunne vide, om den nærhed bidrog til at rive også ham med i mørket.  

 

Hun døde den 25. september. Tre måneder senere, ved morgenbordet julemorgen, 

sagde Willy: ”Jeg har lovet mig selv at holde mors tid ud”. Dagen efter måtte jeg 

indlægge ham akut, og denne gang kom han ikke hjem igen. Lige på dette punkt 

skræmte båndet mellem Willy og hans mor mig, men det var nok også samme bånd, 

der gjorde, at hun værdsatte mig. Hun elskede mig, fordi han elskede mig. 

 

Næsten et kvart århundrede fik Willy og jeg sammen. 24½ år for at være helt præcis. 

Men jeg formulerer mig forkert; som sagt skiller døden jo ikke os. Den er bare en 

længere rejse. Længere end de andre rejser, vi hver især var på. 

 

Willy og jeg har tilbragt mange timer sammen, men vi har ikke siddet lårene af 

hinanden. Vi har haft hver vort arbejde, hver vore netværk, hver vore udlandsophold. 
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Samtidig har vi delt det individuelle. Willy besøgte mig flere gange under mit lange 

ophold i Rom for 13 år siden, og han besøgte mig også under mit ophold i Damaskus 

i 2010. Dette efterår var vi tilmed sammen på ophold i Rom, og vi havde store 

fremtidsplaner, som involverede denne by, der er en af vore yndlingsdestinationer – 

den anden er Venedig. 

 

Vi har da heller ikke kun rejst hver for sig, men også sammen. I min computer ligger 

en fil med titlen ”Udlandsrejser med Willy”. Den omfatter 46 rejser til mange 

forskellige europæiske lande, ofte rundrejser planlagt af os selv, samt en rejse til 

Kina. At rejse var en af vore store fælles fornøjelser, nok den største, og vi har aldrig 

oplevet en dårlig rejse. Næsten ikke engang den til Napoli kan kategoriseres sådan, 

selvom Willy fik frarøvet sit Rolex-ur i et voldeligt overfald og var ved at gå til af 

raseri – samtlige 10 dage igennem. For hvem havde givet ham det ur? Hans 

højtelskede mormor. 

 

Det var på vore fælles rejser, at Willy slappede af, og hans erindring om, hvad vi så, 

var formidabel. Nu må jeg mindes disse rejser alene, og det bliver fattigt. Men jeg 

skal undlade at pive. ”Der er ikke noget at pive over,” sagde Willy, hvis jeg fældede 

en tåre over hans sygdom. Jeg tror heller ikke, der er noget at pive over der, hvor 

Willy nu er – på den rejse, han nu er på. Han så fredfyldt ud, da han sov ind. 

 

Willy er stadig blandt os, i vore minder. Han er blot på en længere rejse. Jeg sætter 

mig i stuen, som jeg gjorde, når han var afsted, og fornemmer hans tilstedeværelse i 

det fjerne. Jeg gør ikke noget dumt, må ikke skuffe ham. Han skal også kunne være 

stolt, når vi ses igen. 

 

Lad os synge ”Se, nu stiger solen af havets skød”. 


