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THIS WAY UP – NÅR DØDEN ER ET TABU 
 
THIS WAY UP  
 
Punkt 1  
Se filmen igen 
 
Punkt 2  
Tal om filmen i gruppen. 
 
Punkt 3  
Læs om begrebet tabu nedenfor.   
 
Punkt 4 
Del gruppen i to. Nogle elever læser ”Bøde for at køre død far en tur”. De andre læser om 
”Tweets om død bryder tabu”. Fortæl kort den anden gruppe om jeres artikel og diskutér 
spørgsmålene i gruppen. 
 
PUNKT 5  
At arbejde med døden 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Way Up, 2008  
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TIL PUNKT 2 

1. Hvad sker der i løbet af filmen? Hvad er relationen imellem de to bedemænd? 
Beskriv forskellene på de to? 

2. Hvordan slutter filmen? Hvad sker der til sidst med de to bedemænd?  
3. Hvad synes I om filmen? Kom I til at grine? Hvorfor?  
4. Synes I, at det er okay at grine af døden? Til en begravelse? Af en, der er død? Kan 

det være okay nogle gange men ikke andre? Hvis ja/nej – hvorfor? 

 
 
 
 

At arbejde med døden hver dag 

I filmen This Way Up er hovedpersonerne to bedemænd.  
 
Bedemænd arbejder hver dag med døden tæt inde på livet.  
I forbindelse med en begravelse i kirken er en af de vigtigste personer ud over præsten 
bedemanden. Bedemanden ved alt det, man skal huske og vide, når nogen dør. 
 
De fleste vælger at tage kontakt til en bedemand, der kan hjælpe med mange af de 
praktiske ting, når nogen dør: Dødsannonce, dødsanmeldelse, valg af kiste, give den døde 
noget bestemt tøj på og lægge ham eller hende i kisten. Bedemanden kender alle de 
uskrevne regler om, hvordan man gør, når nogen dør. Han eller hun er med lige fra den 
døde lægges i kisten, til den døde begraves på kirkegården.  
 
På dette link, kan du se, hvordan en begravelse foregår i den danske folkekirke og hvad 
bedemanden laver: http://www.kristendom.dk/artikel/379607:Begravelse--Billedserie--
Saadan-foregaar-en-begravelse?image=2#layout_center 
 

 
  

http://www.kristendom.dk/artikel/379607:Begravelse--Billedserie--Saadan-foregaar-en-begravelse?image=2#layout_center
http://www.kristendom.dk/artikel/379607:Begravelse--Billedserie--Saadan-foregaar-en-begravelse?image=2#layout_center
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TIL PUNKT 3 – Hvad er et tabu? 
 
For mange i Danmark, er der nogle uskrevne regler, der er knyttet til døden. For eksempel 
kan nogle have svært ved, at man kommer til at grine, hvis der siges noget sjovt til en 
begravelse. Der er også klare love og regler for, hvad du skal gøre, når nogen dør og for, 
hvordan du skal behandle den døde.  
 
Alle mennesker, skal dø. Det ved vi. Men når døden kommer tæt på, bliver mange usikre 
over, hvad man skal gøre. Og når det kommer til ens egen død, er der for mange 
mennesker en stor blufærdighed forbundet med at tale om den. Ofte taler man derfor 
om, at døden er et ”tabu”. 
 

 
TABU betyder ”urørligt”, ”helligt” eller ”forbudt”. Det et begreb, der betyder kulturelt 
eller religiøst forbud. Det kan f.eks. være tabu at spise bestemte ting (f.eks. svinekød for 
jøder og muslimer), at gifte sig med bestemte personer (f.eks. søskende, fætre/kusiner), 
at opføre sig upassende eller tale forkert om døden og de døde. 
 
Hvad der er tabu, afhænger af den enkelte kultur og religion. Ofte forventes det, at man 
overholder reglerne for at undgå ubehagelige eller pinlige situationer. Man kan også sige, 
at en kultur eller en religion forventer, at man viser respekt for bestemte dele af kulturen 
eller religionen. De fleste lande forventer f.eks. at man viser respekt for landets flag. 
 
I Danmark bruges ordet ”tabu” om dét, man af angst eller konvention ønsker at holde 
skjult, fortrænge eller ikke tale om, f.eks. døden. Hvis man f.eks. bevæger sig på en 
kirkegård, i en kirke, en synagoge eller en moske, overholder de fleste spontant en række 
regler: Man taler dæmpet, undlader at bande eller at grine højlydt. Man kan også vise 
respekt ved at tage en hat af/på eller dække sit hår til.  

Kilde: Den store danske encycklopædi 
Macmillan Dictionary of Anthropology, 1986 

 

 

Diskutér 
 

1. Hvad synes I om påstanden, at ”døden er et tabu”? Passer det? 
2. Hvis døden er et tabu, er det så godt eller skidt?  

Nævn fordele og ulemper ved, at døden er et tabu. 
Nævn fordele og ulemper ved, at døden ikke er et tabu. 

3. Kan I komme i tanke om ting, begivenheder eller steder, hvor det forventes, at 
man viser respekt og opfører sig på en speciel måde? Noget, der kan siges at være 
”tabu”? 
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TIL PUNKT 4 – DØDEN SOM TABU 
 
a. Læs om Flemming Pedersen, der kørte en tur på motorcykel med sin døde far. 

 
Bøde for at køre død far en tur  
 
Flemming Pedersen fik lovens mildeste straf for at have givet sin døde far en køretur 
bag på sin motorcykel. Iført lædertøj blev faderen kørt en tur til de steder, han var glad 
for. 
 
Den 37-årige Flemming Pedersen fra Frederikssund udbrød et begejstret, »det er en 
meget mild dom«, da han ved byretten i Frederikssund torsdag blev idømt 10 dagsbøder á 
200 kroner for usømmelig omgang med lig.  
 
Dommer Birgitte Holmberg Pedersen mente, at det var ”en smuk tanke”, at den dømte 
ville vise sin far den gestus at køre ham en sidste tur rundt til hans yndlingssteder. Men 
hun fastslog, at der altså ikke var andre muligheder end at erklære ham skyldig, fordi det 
var en upassende måde at behandle et lig på…  
 
Verden rundt  
Historien gik verden rundt, da det kom frem, at den Flemming Pedersen om morgenen 
den 24. oktober havde hentet sin far i ligkælderen på sygehuset og givet ham lædertøj og 
solbriller på.  
 
Herefter slæbte han faderen ud til den ventende motorcykel, for faderen - som sønnen 
forklarede - gik ikke så godt. Derpå blev faderen med kontaktlim, kraftig tape m.m. surret 
fast på bagsædet af Flemming Pedersens Harley Davidson, og kursen sat mod 
København.  
 
Undervejs stoppede parret ved nogle af de steder, som faderen var glad for, ligesom 
sønnen bød sin afdøde far på cigarer, købte Ekstra Bladet til ham. Og en øl. Da anklageren 
nøgternt konstaterede, at ”den kunne han jo ikke drikke, når han var død,” lød svaret:  
”Hmm, men den var i hvert fald tom, da vi kørte videre.”  
 
Usædvanlig retssag  
Da anklageren ville vide, hvorfor han havde kørt rundt med sin afdøde far, lød reaktionen: 
”Ved du hvad - det var min far, og om han var levende eller død betød ikke så meget. Han 
skulle have den tur, som vi havde talt om bare to dage før. Helt ærligt. Mellem dig og mig 
og alle andre, så har jeg ikke gjort noget galt. Alle burde da gøre det samme.” 
 

Uddrag af artikel af Henrik Gregersen, Jyllands-Posten,  
15. januar 1999, www.jp.dk 

 

 
 



 

Side 5 af 7 

 

THIS WAY UP – NÅR DØDEN ER ET TABU 
 
Diskutér 

1. Hvad synes I om dét Flemming Pedersen gjorde?  
2. Brød han et tabu? Hvis ja – hvilke(t)? 
3. Var hans handling respektløs eller respektfuld? Forklar dit svar. 
4. Flemming Pedersen blev dømt efter Straffelovens § 139. Heri står der:  

”Den, som krænker gravfreden eller gør sig skyldig i usømmelig behandling af lig, 
straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.” 
Prøv at overveje i gruppen: Hvad mener loven med ordet ”usømmelig”? Hvem 
bestemmer, hvad der er respektløst og hvad der okay at gøre? 

 

 

 

 

Fra filmen ”This Way Up”, 2008 
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b. Læs om en amerikansk radiovært, der skrev på Twitter fra sin mors dødsleje. 

 

Tweets om død bryder tabu 
 
Radioværten Scott Simon har vakt debat i USA, fordi han twittede fra sin mors dødsleje.  
   
Dødsprocessen er i USA almindeligvis et privat anliggende og ikke tiltænkt et bredere 
publikum. Men det tabu blev i slutningen af juli 2013 brudt af den kendte radioreporter 
Scott Simon, der over adskillige dage skrev dusinvis af ofte følelsesladede opdateringer til 
sine 1,25 millioner ”følgere” på det sociale medie Twitter, mens han sad ved sin mors 
dødsleje på et hospital i Chicago. 
 
I en række små indlæg på højst 140 tegn delte Scott Simon øjebliksbilleder fra hospitals-
værelset. Han citerede sin 84-årige mors sidste strøtanker og vittige bemærkninger og 
skrev om sin egen knugende sorg. Og da hans mor, tog de sidste åndedrag en mandag 
aften sidst i juli, bar han vidnesbyrd. 
 
Scott Simons tweets har vakt stor opsigt i USA, hvor mange mennesker i dag bruger 
sociale medier til at dele nyheder om livsbegivenheder såsom fødsler, bryllupper og 
begravelser, mens de sker, men hvor dødsprocessen og dens intime detaljer næsten altid 
foregår i stilhed. 
 
På internettet og i de amerikanske nyhedsmedier har reaktionerne på de usædvanlige 
opdateringer mestendels været positive. Et mindretal af reaktionerne er imidlertid 
betydeligt mere negative. Nogle betegner radioværtens tweets som uetiske og 
krænkende: ”Jeg finder det fuldstændig modbydeligt, at denne fyr udnytter sin 
sandsynligvis delvist bevidstløse mor for omtalens skyld. …Døden er noget privat,” 
skriver en læser i online-udgaven af Washington Post. 
 
Scott Simons tweets og reaktionerne på den lange offentlige afsked med moderen 
afspejler vores komplicerede forhold til døden, påpeger amerikanske eksperter: ”Det er 
vores sidste tabu. Det plejede at være sex, men nu er det meget mere døden.”  
 
Scott Simons tweets er med til at bryde tabuet om døden, fremfører professor Carla 
Sofka:  ”Når en offentligt kendt og respekteret person tweeter fra sin mors dødsleje, 
giver det andre mennesker tilladelse til at tale om noget, som er socialt tabuiseret. Og det 
er en samtale, som vi som samfund har meget stort behov for at have.  
 

Uddrag af artikel fra Kristeligt Dagblad,  
17. august 2013 af Sidsel Nyholm 
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Hvis du vil læse flere af Scott Simons tweets, kan du finde hans Twitter profil her: 
https://twitter.com/nprscottsimon. Datoerne for de omtalte tweets er fra 23.-31. juli 2013. 
 
Carla Sofka er professor og tidligere formand for foreningen ”Association for Death 
Education and Counselling” (Foreningen for oplysning og rådgivning om døden), hvis 
formål er at fremme viden om død og sorg. 
 
Spørgsmål: 

1. Hvad synes du om, at den amerikanske radiovært skrev om sin mors død på 
Twitter?  
Bryder han et tabu?  
 

2. Hvem er du/I mest enige med. Dem, der synes, det er godt, at Scott Simons gjorde, 
som han gjorde, eller dem, der synes, at det var helt forkert? 
Prøv at argumentere for begge synspunkter.  
 

3. Tidligere eller i det, vi vil kalde ”gamle dage” havde man døden tættere inde på 
livet. Når nogen døde, blev de tit liggende derhjemme, og folk kom på besøg for at 
sige farvel og vise den døde den sidste respekt.  
I dag dør de fleste på hospitalet eller på plejehjemmet. Mange pårørende ser ikke 
den døde men kun den lukkede kiste. 
Hvilken løsning, synes du bedst om? Skal det være, som det var før eller helt på en 
tredje måde? Diskutér jeres svar. 
 

4. Hvordan synes I, at vi I Danmark skal forholde os til døden? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This Way Up, 2008 
Skrevet af Adam Foulkes, Alan Smith og Christopher O’Reilly 

Nexus Productions 

https://twitter.com/nprscottsimon

