
HYG JER! af Andreas Garfield. 

 

 

JOHAN: 

Vil du høre, hvad jeg skammer mig over? 

Mine forældre blev skilt, da jeg var femten. De to første år holdt jeg jul sammen med 

min mor, men da jeg så var sytten, valgte jeg at holde jul sammen med min far. Vi 

skulle op på en ødegård i Sverige med hans kæreste og hendes familie. Han kom og 

hentede mig lillejuleaften. Min mor åbnede døren. Han havde en nissehue på og rakte 

også en frem mod mig. Sagde at han havde fortalt sin kærestes datter, der sad og 

ventede ude i bilen, at han var gået ind for at hente sin hjælper. Lige pludselig stod jeg 

i det største dilemma nogensinde på grund af en nissehue. Jeg stod og så lang tid på 

min mor. Så tog hun nissehuen og gav den til mig, og jeg spurtede ned af trapperne, 

og da jeg kom ud i bilen lo jeg højt og følte mig fri for alting. (pause) Hun havde ikke 

lagt noget brev. Hun havde bare lagt sig til at sove. Det er jeg glad for. At hun sov. 

Jeg ved ikke, hvordan hun så ud, da hun døde. Jeg ved ikke, om hun lå i kramper eller 

havde mareridt. Det tror jeg ikke. Jeg tror, at hun sov stille og roligt. Drømte om 

dengang hun og min far stadig var sammen. Måske om den sidste jul vi havde 

sammen. (pause) De sidste par år har min far inviteret mig. Det kan jeg egentlig ikke 

forstå. Jeg ville ikke invitere mig, hvis jeg ikke var mig. (pause. ser op i himlen) Jeg 

savner dig. Jeg savner dig så utrolig meget. (pause) Man må håbe, at de også holder 

jul deroppe. At det ikke bare er noget, vi har fundet på hernede. (pause)  Undskyld, 

det var ikke for at afbryde. Blev du færdig? 

 

 


