
 
 

 
 

 

 

Indblik: Morderen, der blev 

bedemand 
 

Som 20-årig slog han sin far ihjel. Så blev han en frygtet rocker. 

I dag lægger han døde sønderjyder i kister 

●●● 

 

Af Susanne Johansson, Foto Camilla Rønde, oktober 2012  
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03 Indblik: En bedemands bekendelser 
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FOTO: Lars 'Jamie' Jensen 

 

En bedemands 

bekendelser 

 

Kan du lide Jamie? Spørgsmålet 

hænger kun et splitsekund i 

luften, når kun lige at blande sig 

med røgen fra endnu en rød 

Prince. En svag trækning 

omkring øjnene er eneste 

reaktion, før han svarer. 

 

Af Susanne Johansson, Foto Camilla 

Rønde 

 

- Jamie er en flink fyr. Jeg er jo stadig 

Jamie.  

 

 

 

Jeg har bare skiftet navn, har fået 

andre normer og værdier, siger han 

helt roligt. 

 

Udenfor på facaden står der med store 

bogstaver ’Bedemand og stenhugger 

Lars Jensen. Assistance ved dødsfald. 

Uforpligtende rådgivning. Gravsten’. 

For det er og hedder han nu, 

bedemand Lars Jensen. 

 

Men indtil for otte år siden var han 

Jamie Lars Kronberg Corbett.  

En mand, der i bogen ’Kronvidnet – 

Hells Angels indefra’, beskrives som 

’uberegnelig og farlig’.  
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En mand hvis kriminelle løbebane 

begyndte 20. januar 1993. Han skyder 

den bogstaveligt talt i gang på havnen i 

Esbjerg. 

 

Lars Jensen er en åben og 

reflekterende mand. Fortæller ærligt 

om sin fortid i rockermiljøet. Om at 

bryde med det og om at måtte betale 

en høj pris for sit valg, et koldblodigt 

mordforsøg. Om at leve under jorden. 

Kæmpe sig op igen. Men dét liv, der 

ligger før 20. januar 1993, er lukket 

land. Det taler han ikke om. 

 

Det er derfor i gamle avisartikler, at 

man må læse, at Jamie er vokset op i 

et middelklassehjem i Esbjerg. At 

Jamie tilsyneladende ikke har set sin 

far i halvandet år, da han den 

januardag møder op på havnen i 

Esbjerg, hvor faderen har en offshore-

virksomhed. At Jamie i frakkeærmet 

har et oversavet haglgevær, som han 

har anskaffet sig dagen før. At han på 

to meters afstand den 20. januar 1993 

skyder sin far. 

 

Det er også i gamle avisartikler, man 

kan læse, at faderen var en tyran, og at 

han gennem 15 år havde drevet 

psykisk terror mod sin søn. 

 

Jamie er 20 år gammel. Han får en 

staf på otte år. For vold med døden til 

følge. 

 

Bag murene får han ry som en af de 

helt hårdkogte drenge. Et ry solidt 

stykket sammen på baggrund af den 

verdens meritter: Han er en del af en 

af historiens mest spektakulære 

fangeflugter fra Vridsløselille, han 

hælder kogende vand ud over en 

medfange, han er hardcore rocker bag 

murene. 

 

Men for otte år siden var nok nok. 

Jamie gør op med sin fortid, går under 

jorden, tager navneforandring, 

kæmper sig tilbage til et normalt liv. 

Og ender som bedemand i 

Sønderborg. Som Lars Jensen. 
 

Foto: Lars 'Jamie' Jensen, 20 år. 

 

Risikoen 

- Jeg har været en meget afskyelig 

person. Det er klart, at når jeg kigger 

tilbage og ser den måde, jeg har levet 
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på, kan jeg enten vælge at rotere i det 

af skyldfølelse eller at sige, at jeg har 

arbejdet mig ud af det og måske kan 

inspirere andre til at gøre det samme. 

Jeg har valgt det sidste. Tager afstand 

fra det ved at leve, som jeg gør, og ved 

at fortælle historien til dig.  

 

Er det forbundet med en risiko? Ja. 

Men det er der ikke noget at gøre ved. 

Det må være, som det er, siger 

manden, der i dag hedder Lars Jensen. 

Og har besluttet, at han ikke vil leve sit 

liv i frygt for den verden, han har 

vendt ryggen, for de rockere, der har 

forsøgt at slå ham ihjel. Han fortæller 

ikke sin historie for at høste empati.  

Men fordi han nærer et spinkelt håb 

om, at fortællingen kan inspirere 

andre til at tage springet ud af den 

lukkede og dybt kriminelle verden. 

 

Det er svært ikke at tænke, at 39-årige 

Lars Jensen er en modig mand. 

Nyhedsindslag på nyhedsindslag 

bekræfter det. Rocker-verdenen er én, 

de færreste tør forlade. Ikke hvis de 

har livet kært. Og gør de det, sker det 

oftest som i føromtalte ’Kronvidnet’. 

Med en helt ny og hemmelig identitet. 

Med et nyt ansigt. 

 

Det er tiden, der har sat sine spor i 

Lars’ ansigt. De markante kindben fra 

det snart 20 år gamle politifoto af 

’Fange nummer 9090’ er blevet 

rundere. Smilet og den lille skæve 

krusning på læberne kommer helt 

naturligt og af lyst. Øjnene er milde, og 

lyser af kærlighed og ømhed, så snart 

snakken falder på hans kone Marianne 

og de fire børn. Sågar parrets hund, 

cane corsoen Mario, kan kalde 

følelserne frem. Følelser, som var 

ukendte for ham indtil for ganske 

nylig. 

 

Knytnæven 

Der er kaffe og chokolade på bordet 

omme i den bageste del af 

bedemandsbutikken, hvor vi sidder. 

Og engangs-askebægre, der når at 

blive skiftet ud en hel del gange. Det er 

en lang, fascinerende og uhyggelig 

historie. Også for ham selv. 

 

- Når jeg sidder i dag som tidligere 

kriminel, føler jeg pludselig, at jeg har 

et enormt ansvar. At det, jeg selv har 

været en del af, er så afskyeligt og 

vammelt, at det er helt vildt. Så klamt, 
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som det overhovedet kan blive. Og 

alligevel har jeg været en del af det, 

har forsvaret det og levet det, siger 

Lars uden formildende omsvøb om sin 

fortid og historie. 

 

Men det er også en smuk, kærlig og 

livsbekræftende historie. Senere. 

 

Da han i 1993 slår sin far ihjel og 

efterfølgende får en straf på otte år, er 

han helt ny i den kriminelle verden. 

Og slet ikke forberedt på mødet med 

fængselslivet. Men at det er en verden, 

der afspejler verden udenfor, med 

subkulturer, grupperinger og ’firmaer’, 

får han hurtigt at mærke på den hårde 

måde. Blot få timer inde i sin afsoning 

skal han på sin første gårdtur, dén, 

hvor de nye skal testes. Og da han 

nægter at fortælle, hvad han sidder 

inde for, er der kontant afregning. En 

knytnæve i synet. Og som han i dag 

tørt konstaterer, fungerer jungleloven 

derinde sådan, at hvis man ikke 

lynhurtigt får rettet op på tingene, så 

er kursen sat i forhold til ens 

fremtidige placering i hierarkiet. 

 

- Selvom jeg har slået min far ihjel, så 

er det at være umotiveret voldsmand 

noget, der lå mig meget fjernt, var 

meget fremmed for mig.  

Så da jeg får det slag, kommer jeg i en 

krigstilstand og tager den 

intellektuelle beslutning, at enten 

bliver jeg offer, eller også bliver jeg 

gerningsmand. Og jeg må så sige, at på 

grund af min opvækst, var jeg – uden 

at vide det – åbenbart klædt rimelig 

godt på hjemmefra til at blive 

voldsmand. Så hvis nogen krænkede 

mig, gav jeg dem en røvfuld, fortæller 

han og tager et hårdt hiv af cigaretten 

og kalder den gradvise afstumpethed 

’en nødvendighed, en præventiv 

foranstaltning’. 

 

- Dér går jeg lige så stille fra at være 

den person, der har begået en 

forbrydelse, som jeg gerne vil tage min 

straf for, til, at jeg ser mig selv som 

kriminel. Er overbevist om, at når jeg 

en gang bliver løsladt, vil jeg stadig 

være drabsmanden. Det er slut, du er i 

fængsel, skal sidde der i mange år. Og 

når du endelig kommer ud, er dit 

sociale netværk væk, dine 

jævnaldrende et andet sted med koner, 

børn og hjem. Og det eneste du vil 

have, er en masse girokort, hvor der 

står, at du skal betale 300.000 kr. i 

sagsomkostninger inden 14 dage. Så 

virker det rimelig håbløst det hele. Du 

tænker ’op i røven med det’ og 

indstiller dig på at skulle leve i det 

miljø, have dine venner og netværk 

der. Du bliver borger i den subkultur, 

siger han om sin egen forandring bag 

murene. Til ham, de andre kalder 

’uberegnelig og farlig’. 

 

Det er, mens han sidder inde, at han 

bliver en del af Hells Angels-

grupperingen. At Jamie Lars Kronberg 

Corbett bliver én af de fanger, der 

vartes op af sine medfanger. De laver 

hans mad. Vasker hans tøj. Han bliver 
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en af de små konger, hvis ære er 

ukrænkelig. Og krænkes den, smadres 

krænkeren i retfærdighedens navn. 

 

Det er dét spor, han fortsætter ud ad, 

da han i 2003 – efter forlænget straf – 

lukkes ud i friheden igen. Alligevel er 

noget ikke helt, som det skal være.  

 

Han er i mellemtiden blevet far til 

Julie og Alex. Og da han sidder til den 

evaluerende personsamtale med 

fængslets psykiater, får han et 

stempel, hans intellekt ikke kan leve 

med. Får uden omsvøb at vide, at han 

er et menneske, der ikke rummer 

nogen følelser, ikke har nogen 

relationer til livet. Der er intet, der gør 

ham glad, intet der gør ham ked af det. 

Og da han efterfølgende mærker efter, 

må han give psykiateren ret. 

 

- Det lød voldsomt, for jeg havde jo 

aldrig tænkt den tanke, men omvendt 

kunne jeg jo mærke, at det var rigtigt. 

Jeg havde to børn, og dem kunne jeg 

ikke mærke. Jeg vidste godt, at det var 

mine børn, men det kunne lige så godt 

have været en andens. Jeg havde ingen 

binding til dem overhovedet. Så det 

blev opgaven. Jeg ved godt, at det 

lyder robotagtigt. Det var det også, 

forklarer han usentimentalt. 

 

Mordforsøget 

Følelsesmæssigt afstumpet skærer 

Jamies intellekt igennem. Beslutter at 

sætte sig som mål at få et forhold til de 

to små børn. Det kræver tid. Tid, han 

ikke har som fuldtids-rocker. Han 

meddeler klubben, at han melder sig 

ud. Og en uge efter indkaldes han til 

møde. Et af den slags møder, han selv 

har været med til at arrangere for 

andre. 

 

- Så jeg vidste jo godt, hvad det 

drejede sig om. Alligevel møder man 

op. For måske at have lidt indflydelse 

på tingene, i stedet for bare at blive 

sprængt i luften, kommer det tørt. 

 

Kunder går ud og ind af 

bedemandsforretningen. Lars holder 

vågent øje. Ikke af frygt, men for at 

sikre sig, at de bliver betjent. Alt kører 

som på skinner. Hunden Mario tager 

imod med tøjdyr i munden, hans kone 

Marianne er oppe af stolen på et 

splitsekund. - Mojn, siger hun 

smilende. 

 

Der er ikke mange smil, da Jamie sent 

en lørdag aften i oktober 2003 bliver 

kaldt til møde af rockerne i et øde 

område af Esbjerg. 
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Først bliver han skudt i det ene ben. Så 

hagler jernstænger og baseball-køller 

ned over det andet, til det brækker. 

Slagene fortsætter nådesløst på resten 

af kroppen og i hovedet. Til sidst er de 

overbevist om, at Jamie er så godt som 

død. Og de forsvinder. 
 

FOTO: Lars viser sit meget synlige minde fra den 

aften i 2003, hvor rockerne forsøgte at slå ham ihjel. 

Skudhullet i det ene ben. 

 

- Man har opnået noget, som andre 

kæmper for. Og er man ligeglad, 

smider det fra sig, hvad kan man så 

ikke finde på? Så kan de lige så godt 

bruge en som dårligt eksempel, 

forklarer Lars helt faktuelt om det 

mordforsøg, han blev udsat for. 

Det er hans følelsesmæssige kulde, der 

gør, at vreden den oktoberaften ikke er 

rettet mod selve gerningen, men mod 

den detalje, at de har flået tøjet af 

ham. Han er helt nøgen. Det er 

uværdigt, under bæltestedet. Han kan 

ikke gå, hans ene arm er trukket ud af 

skulderskålen, den anden svært 

skadet, ansigtet er banket sønder og 

sammen, så han ikke kan tale, og han 

fornemmer indre blødninger. Men 

væk skal han. Og humper på sin nøgne 

bagdel op på en cykelsti. Folk på 

aftentur skynder sig videre. Jamie 

griber chancen, da to små drenge 

kommer trækkende med en cykel. Han 

flår den ud af hænderne på dem, skal 

bruge den som krykke. Da han efter en 

tid når op til landevejen, falder han, 

besvimer på fortovet og vågner først 

op, da han ligger i ambulancen på vej 

til Esbjerg Sygehus. 

 

Da han afhøres af politiet om det grove 

overfald, siger han blot ‘jeg faldt ned 

fra et træ’. 

 

- Det synes jeg ligesom, at jeg var, 

siger han i dag med et skuldertræk om 

det tavsheds-kodeks, der hersker i 

rockerverdenen. 

 

Kærligheden 

Men kærligheden har også en stor 

plads i historien om Jamie Lars 

Kronberg Corbett, morderen og 

rockeren der blev bedemanden Lars 

Jensen. 
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Hun hedder som nævnt Marianne. Og 

blander sig en gang imellem i 

samtalen ovre fra skrivebordet. En 

indskudt sætning her og der. Et grin. 

En tilføjelse. 

 

Den aften Jamie bliver efterladt som 

død, skulle de to have været på deres 

anden date. Hun er selv en del af 

rockermiljøet og dermed ikke tabt bag 

af en vogn, når det kommer til 

beretninger om ‘krigsskader’. Alligevel 

tror hun ikke Jamie over en 

dørtærskel, da han høj på morfin 

ringer for at forklare, at han er nødt til 

at springe fra deres aftale. Fordi han 

ligger på Esbjerg Sygehus. 

 

- Så smækkede hun sgu røret på, siger 

han med et grin og en hovedrysten. 

 

 
FOTO: Lars og Marianne i bedemandsbutikken 

sammen med den legesyge Mario. 

 

Først da han af sikkerhedsmæssige 

årsager bliver overført til Aarhus 

Kommunehospital og igen kontakter 

hende, kommer hun og ser, at han har 

talt sandt. Da han er i bedring flytter 

de sammen i først hendes lejlighed, 

senere en ny fælles lejlighed i Hadsten. 

Klar til at begynde et nyt liv sammen. 

På en frisk. De får begge job, 

fremtiden tegner sig lys og lovende, 

indtil fortiden sender sin sorte skygge 

ind over parret. Jamie kommer i ‘bad 

standing’ hos rockerne. De må flygte. 

- Det var en fælles beslutning, at gå 

under jorden, siger Marianne. 

 

- Det var godt, vi gjorde det sammen, 

for det er ulideligt at være på flugt. Det 

er vigtigt at have en livspartner for at 

få en hverdag ud af det. Og det gjorde 

vi, tilføjer Lars. 

 

Første stop i februar 2005 er en 

nedlagt campingplads på den 

sydfynske halvø Tåsinge. I et 

sommerhus uden vand eller el. 

 

- Men vi hyggede os jo. For det var der, 

vi lavede Freja, siger Marianne om 

tilblivelsen af parrets første datter. 

 

Hyggen får dog en brat afslutning, da 

HA’s klubhus i Aarhus brænder 7. 

april 2005, og mistanken internt retter 

sig mod Jamie. Var rockerne sure i 

forvejen, er de nu rasende. Og parret 

må igen finde nyt skjulested, indtil 

nogen igen får færten af dem, og de 

halser af sted. Igen. 

 

- Det handler om at få tiden til at 

skride fremad, uden der sker noget, 

som Lars forklarer. 

 

Næste gang, der sker noget, er, da 

parret er rykket videre til en lejlighed i 
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Haderslev, hvor de fortsat lever under 

falsk navn og med de jobmuligheder, 

der er. Faktisk ligner det de lever for 

en gangs skyld en slags liv. Lige indtil 

Jamie kommer ud for et så voldsomt 

trafikuheld, at politiet indblandes og 

finder den skarpladte pistol, han som 

jaget vildt altid har på sig. Han bliver 

anholdt. 

Men selvom han har brev fra politiet, 

som fortæller, at han er en mand i 

overhængende fare, vælger de alligevel 

at indsætte ham i HA-afdelingen af 

Haderslev Arrest. Drømmen om et nyt 

liv skydes i sænk. 

 

- Marianne er højgravid og afsoningen 

i rockerafdelingen forværrer jo min 

situation. Det indser politiet heldigvis 

og tilbyder os at komme ind i et 

program med ny identitet, fortæller 

Lars. 

 

Igen pakker parret det allermest 

nødvendige og flyttes til et sommerhus 

på Sydals, helt derude for enden af en 

grusvej, hvor kragerne er fløjet hjem 

og alt er bælgsort om aftenen. Så bor 

de der. Uden bil eller cykler. Uden 

mobilsignal. Tre kilometer fra 

købmanden. De har hinanden og 

hygger. Jamie bliver ekspert i at bage 

flutes. Marianne i at strikke og hækle. 

Men der skal én enkelt – og den sidste 

– kriminel handling til. Jamie stjæler 

en bil.  

 

Tanken om, at de i bogstaveligste 

forstand er på herrens mark, hvis hun 

pludselig får komplikationer med 

graviditeten, kan han ikke rumme. 

 

Juleaften 2005 kommer deres første 

datter, Freja, til verden. De lever 

stadig i sommerhuset på Sydals og 

oplever, at området bliver fyldt op i 

weekenderne af familier med styr på 

livet. De får suget i maven. Vil også 

være en del af det. 

- De mennesker havde jo opnået meget 

mere i deres liv, end de fleste 

kriminelle nogensinde kommer til, 

konstaterer Lars. 

 

FOTO: Selvom Lars i dag er bedemand, er der stadig 

spor efter hans fortid i rockermiljøet. Bl.a. den store 

dragetatovering, der pænt ligger i dvale under 

skjorten. 

 

De får lov til at flytte i lejlighed inde i 

Sønderborg. Godt nok en beton-ghetto 

med egne grupperinger. Men det er et 

hjem. Og et nyt liv på eget ansvar. 

Politiet kan berette, at rockerne ved, 

hvor de er. Jamie har fået afslag på 

identitetsprogrammet. De skal træffe 

et valg.  

 

- Vi besluttede os for, at nu ville vi leve 

et helt almindeligt liv. Og det eneste, vi 



 

 11 

 

gjorde, var at gå op på kirkekontoret 

og få et nyt navn, siger han. Nu er de 

Lars og Marianne Jensen. 

 

Det er op ad bakke. Marianne får 

rengøringsjob og tager lille Freja med 

under armen. Lars har også nemt ved 

at få job. Som betonchauffør, 

skraldemand, rengøringsmand, selv 

medhjælper hos en guldsmed. Men 

beholder sjældent jobbet længe. 

 

- Jeg står pludselig for første gang i 

mit liv og skal fungere blandt 

almindelige mennesker. Og det gjorde 

jeg jo ikke. Jeg havde jo slet ikke de 

færdigheder, der skal til for at begå sig. 

Jeg var helt anderledes, reagerede 

anderledes, snakkede anderledes, 

opførte mig anderledes. Var nok lidt 

mere voldsom, udfarende og aggressiv. 

Skabte det, jeg havde fremelsket 

igennem så mange år i det kriminelle 

miljø, fordi det var præventivt. En 

underliggende utryghed, forklarer 

Lars. 

 

 
 

En dag havner han som arbejdsmand i 

et stenhuggeri. Kan mærke, at han er 

havnet på en hylde, han er glad for. 

Men kort efter fyres han igen. Naboen 

til stenhuggeriet er en mc- forretning, 

hvis ejer har nære forbindelser til Lars’ 

gamle rockerafdeling. Han beslutter 

derfor at lægge kortene på bordet 

overfor sin nye arbejdsgiver, være 

ærlig, forebygge. Men ryger ud. 

 

Lars og Marianne stifter et lille 

rengøringsfirma. Knokler døgnet 

rundt for at få enderne til at hænge 

sammen, samtidig med at de konstant 

kigger sig over skulderen, men de får 

skabt så stor en tillid i det lille 

lokalsamfund, at banken siger ja, da 

Lars spørger om et lån. Han vil åbne 

sit eget stenhuggeri, sælge gravsten til 

lavpris. 

 

Det bliver ikke uden gnister. Ligesom 

rockermiljøet er bedemandsverdenen 

også et etableret miljø med egen 

kodeks. Han og Marianne græder af 

glæde, da de sælger deres første 

gravsten. 

 

Bedemanden 

I dag har parret en succesfuld 

bedemandsforretning i Sønderborg. 

Med eget stenhuggeri. Egen 

blomsterbutik. Ansatte. En hund. 

Sammenlagt fire børn. Og det liv, de 

selv for syv år siden misundte deres 

sommerhus-naboer på Sydals. 

 

- Det har da ikke været helt 

omkostningsfrit, at en tidligere rocker 

bliver bedemand i sådan en lille by, 
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erkender han med reference til den 

lokale bedemandskrig, der opstod i 

2009, som bl.a. havnede på forsiden af 

BT og betød, at hvis HA ikke allerede 

vidste, hvor han boede, så gjorde de 

det i hvert fald nu. 

 

 
FOTO: Parret har også åbnet en blomsterbutik 

 

- Vores umiddelbare tanke var ’lad os 

komme væk herfra’. Men noget i mig 

sagde, at det sateme skulle være løgn, 

forklarer Lars, som rettede ryggen og 

lagde alle kortene på bordet i byen. 

Hos menighedsrådene og præsterne. 

 

- Den kamp er overstået forlængst, 

siger han med lettelse i stemmen. 

 

I dag kan han nemlig føle igen. Grine 

og græde. Mærke livet. Takket være 

døden. 

 

- Samtalerne med de efterladte giver 

og har givet mig en masse. Historien 

er kort og godt, at den forvandling i 

mig er kommet af, at jeg har fået lov til 

at kigge ind i andre folks liv. Jeg har 

set, at det har en enorm helbredende 

effekt, at man viser hinanden nærvær. 

Og det har haft en helbredende effekt 

på mig, siger Lars med smil i øjnene. 

 

Marianne giver sin mand et farvelkys. 

Det er den tid på dagen, hvor Freja på 

snart syv og Nanna på tre skal hentes i 

børnehaven. Mario slipper sit elskede 

tøjdyr. Han skal også hjem nu. Lars 

strækker sig i stolen. Kigger med 

velbehag ud over sit nye liv. 

 

- Vi prøver at leve et helt almindeligt 

liv med helt almindelige værdier og 

normer. Og uanset hvad mine børn 

hører om, hvem jeg har været, vil de 

altid holde det op imod, hvad de ser i 

deres hverdag. Fordi de ikke er ældre, 

kan jeg indtil videre bilde dem ind, når 

vi ser ’Pirates of the Caribbean’ med 

Jack Sparrow, at sådan har far også 

været, dengang han kom i fængsel. 

Men på et et eller andet tidspunkt går 

alvoren op for dem. Ligesom det 

gjorde for mig. 

 

 Jeg har begået ’velsignede’ overgreb 

mod andre mennesker uden nogen 

betænkeligheder. Og alvoren af det er 

først for nylig i en alder af næsten 40 

begyndt at gå op for mig. Og når man 

nu oven i købet har fået egenskaben til 

at føle, kan det godt være lidt 

overvældende nogle gange. Når man 

pludselig er i stand til at elske sine 

børn, har man også meget mere at 

miste, siger Lars stille. 
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FOTO: Død og kirkegårde er en del af Lars Jensens 

nye liv som bedemand. At hjælpe andre med deres 

sorg, har været et vigtigt redskab for hans egen 

udvikling. 

 

Fortryder ikke 

Men frygten får aldrig overtaget. 

 

- Det er ikke for at spille Brian eller 

sej. Men faktum er, at de fleste 

mennesker lever i frygt. Der hedder 

frygten bare kræft, hjerte-kar-

sygdomme, kol, ulykker. De håber på 

det bedste. Det gør jeg også, siger Lars 

og reflekterer over sit liv. Som Jamie 

Lars Kronberg Corbett. Og som Lars 

Jensen. 

 

- Når folk spørger i dag, om jeg 

fortryder de handlinger, jeg begik 

dengang, er jeg nødt til at sige nej.  

 

 

 

 

 

Jeg fortryder ikke. Jeg har bare fået 

øjnene op for, hvor forkert det var og 

er. 

 

- Jeg har ikke slået min far ihjel, fordi 

han var, som han var. Men fordi jeg er, 

som jeg er. Det var det rigtige for mig 

at gøre på det tidspunkt. Men det er 

ikke ensbetydende med, at jeg 

anbefaler andre folk at gøre det 

samme. Det er noget, jeg kommer til at 

bære som et smykke om min hals 

resten af mit liv. Og på et eller andet 

tidspunkt bliver mine børn store nok 

til, at jeg skal forklare det til dem.  
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Så må det vise sig, om de elsker mig 

nok til at acceptere det, eller om de 

bruger det som en undskyldning til at 

slå hånden af mig. Jeg håber det 

første. 

 

- Og samlet set er jeg indtil nu egentlig 

meget godt tilfreds med, at jeg kunne 

bevæge mig så langt væk fra den 

menneskelige base og stadigvæk finde 

hjem igen. Det fortæller mig, at uanset 

hvad, så har man en facitliste indeni 

sig i forhold til, hvad der er rigtigt og 

forkert. Måske kan jeg inspirere andre 

til at gøre det samme, siger han. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


