
Parforhold og sorg
Mange af de forældre som Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød 

taler med i rådgivningen påpeger forandringer i deres parforhold, og 

mange forældre oplever deres partners reaktion som værende mere eller 

mindre forskellig fra deres egen.

Tekst: Helle Thorup Schmidt

Dette kan medføre reaktioner som manglende 

forståelse og accept af den andens måde at sørge 

på, ligesom den enkelte kan tvivle på, hvorvidt han 

eller hun selv reagerer normalt.

I 2005 blev en række norske forældre spurgt om 

forskellige forhold omhandlende nærhed, seksua-

litet og parforhold eft er deres barns død. Dette for 

at kigge nærmere på, hvorvidt parforholdet bliver 

påvirket af, at forældrene har mistet børn1. Neden-

stående er baseret på den norske undersøgelse.

Ni ud af ti af de adspurgte er tilfredse med deres 

parforhold. En femtedel svarer, at forholdet er som 

før, 10% at de er kommet længere fra hinanden, 

mens hovedparten svarer, at de er kommet tættere 

på hinanden eft er at have mistet deres barn.

Forældrene er generelt enige om, at de har kunnet 

tale med deres partner om deres følelser, ligesom de 

har kunnet støtte hinanden. Mødrene har reageret 

mere intenst og længerevarende end fædrene, hvor-

for de også har følt sig mindre forstået end fædrene. 

Fædrene har følt sig ansvarlige for at tage sig af 

mødrene. Dette giver også fædrene grund til at an-

tage, at der er store kønsforskelle i reaktionerne.

Mange forældre oplever det som noget ganske 

særligt at have delt den store sorg med sin partner, 

og nogle betegner det som et skæbnefællesskab. 

Forholdet opleves som styrket, og forældrene har 

oplevet nye sider af sig selv og partneren – og hvad 

de to magter at gøre sammen.

Styrken er fundet gennem bl.a. kommunikationen. 

Kommunikationen ser ud til at have størst betyd-

ning for mødrene, idet de angiver et stort behov for 

samtale. Hvis kvinden oplever respekt for og støtte 

i forhold til dette behov, bidrager det til, at kvinden 

ser positivt på parforholdet.

Flere andre undersøgelser bekræft er dog også, at 

kvinder har et større behov for at tale om følelser 

end mænd. 

I undersøgelsen angiver mændene, at de distance-

rer sig fra de ubehagelige tanker ved at beskæft ige 

sig med noget andet, men tabet kan netop også 

konfronteres gennem nonverbale udtryk eller i 

ensomhed. En af fædrene i rådgivningen i Lands-

foreningen til støtte ved Spædbarnsdød sagde på 

et tidspunkt: ”Man kan faktisk godt være ked af det 

samtidig med, at man slår græs”. Sorgen kan der-

med udtrykkes på fl ere måder.

Det ser ud til at forældre, der mister deres barn ved 

en ulykke, har det vanskeligere i deres parforhold. 
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Den norske undersøgelse peger på, at det måske 

kan skyldes et ringere beredskab overfor forældre, 

der mister ved en ulykke i forhold til forældre, der 

mister ved eksempelvis vuggedød. Ellers er der 

ikke store forskelle at spore, når man ser på tab-

somstændighederne.

I de tilfælde, hvor forældrene bliver skilt, angiver 

60% af de adspurgte, at skilsmissen kan sættes i 

relation til barnets død. Her angiver forældrene, at 

forskellighederne i måden at sørge på samt mang-

lende kommunikation, omsorg og støtte fra partne-

ren som værende de væsentligste årsager til et brud. 

Problemer i parforholdet kan forstærkes af barnets 

død, ligesom alvorlige problemer i parforholdet el-

ler skilsmisse kan udløses udelukkende på grund af 

barnets død.

Næsten alle interviewpersoner har hørt fra eksem-

pelvis sundhedspersonalet, at der kunne være fare 

for skilsmisse, hvilket - ifølge undersøgelsen - ikke 

har hold i virkeligheden. Men informationen i sig 

selv kan skabe unødig bekymring hos forældrene, 

ligesom det må frygtes, at den kan have en vis selv-

opfyldende profeti.

Mange forældre oplever et afh ængighedsforhold 

til partneren, som eksempelvis giver sig udtryk i 

manglende aktivitet udenfor hjemmet for at kunne 

dele sin tid med partneren.

I tiden umiddelbart eft er barnets død oplever 

forældrene oft est at følges ad i sorgen, hvorimod 

forskellene bliver mere markante jo længere tid, 

der går. Når den ene er ”nede”, kan den anden støtte 

og hjælpe, hvilket forældrene fremhæver som en 

styrke.

Nogle kvinder fremhæver en større nærhed i par-

forholdet på grund af det, de har oplevet sammen, 

men samtidig også en større afstand som tilskrives 

de forskellige måder at bearbejde sorgen på.

Netop forskelighederne er søgt belyst her, men det 

er vigtigt at fremhæve at Landsforeningen til støtte 

ved Spædbarnsdød ikke arbejder ud fra, at kvinder 

og mænd sørger på bestemte måder. Der ses deri-

mod tendenser, som påpeget i den norske rapport, 

men det betyder ikke, at en kvinde eksempelvis 

sørger ”forkert”, når hun ønsker at vende tilbage 

til arbejdet ”før tid”, eller en mand sørger ”forkert”, 

fordi han har brug for at tale meget om tabet. Det 

ville være en alt for snæver anskuelse at gøre sig.

Dog er det tydeligt, at opdeling i henholdsvis 

kvinde- og mandegrupper er et stort ønske, når 

Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød af-

holder forældreseminar – og dette ønske er særligt 

udbredt hos fædrene. Noget kunne tyde på, at det 

er væsentligt for forældre, der mister barn, at kunne 

mødes med andre af samme køn og tale om de 

tanker og følelser, de har eller har haft  i forbindelse 

med, at de har mistet deres barn.

1 Rapporten kan bestilles på www.krisepsyk.no 

Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse og 

interviews, og da undersøgelsen har en forholdsvis lav svarpro-

cent (33% for spørgeskemaet) er resultaterne forbundet med en 

vis usikkerhed. Der er på baggrund af tidligere undersøgelser 

også grund til at antage, at de forældre, der trives dårligst, har 

undladt at svare, hvorfor resultaterne af undersøgelsen kan 

fremstå som værende mere positive, end de reelt må antages at 

være.

Helle Th orup Schmidt



At få barn alene er en stor beslutning

At få og at miste
når man er alene

Drømmen om kernefamilien kan være svær at gøre op med. Derfor tog det 

et par år for mig at nå til beslutningen om, at det var det rigtige for mig.

Da jeg nærmede mig de 40 år, måtte jeg dog indse, at jeg skulle træffe en 

afgørelse, hvis ikke tiden skulle gøre det for mig.

Tekst: Mella Harlam

Den dag, jeg blev insemineret, var en dag med 

blandede følelser. Selvfølgelig var der spændingen 

omkring selve forløbet; var jeg så heldig, at det 

kunne lade sig gøre? Ville det lykkes i første forsøg? 

Var jeg i gang med at skabe et nyt liv? Men der var 

også andre tanker; var det det rigtige, jeg havde 

gjort? Havde jeg nu sagt farvel til drømmen om 

manden og familien? Kunne jeg klare det alene? 

Var mit netværk stærkt nok?

Jeg var heldig og blev nemt gravid, og i løbet af de 

følgende ni måneder oplevede jeg de drømme og 

forhåbninger, der hører med til en graviditet. Jeg 

lavede indre billeder af, hvordan livet ville blive.

Fødslen

Jeg gik 10 dage over tid. Jeg var egentlig ikke spe-

cielt nervøs for fødslen. Jeg var selvfølgelig godt 

klar over, at det ikke er en dans på roser, men var 

ikke i tvivl om, at jeg kunne klare det. Min kusine 

var med som fødselshjælper, og alt gik eft er planen. 

Fødslen udviklede sig som den skulle, helt indtil jeg 

havde haft  pressetrang i et godt stykke tid. Min dat-

ters hjertelyd var fi n og stabil hele vejen igennem, 

indtil den pludselig ikke var der mere. Den næste 

times tid står på den ene side meget klart for mig 

og på den anden side som noget uvirkeligt. Min 

datter blev født under heft ig aktivitet fra alle, bort-

set fra hende.

På hendes vej det sidste stykke ud blev navlestren-

gen klemt, og hun fi k derfor ikke ilt nok. De prø-

vede at få liv i hende, men måtte eft er 15 min. give 

op. Maja var en fi n pige. Hun var 54 cm lang og 

vejede 4400 gram.

Jeg tror, at jeg det næste stykke tid var i en slags 

choktilstand, og det gik først for alvor op for mig, 

hvad der var sket, da jeg skulle kontakte min fa-

milie og fortælle om det. Jeg fi k Maja over til mig i 

sengen og blev kørt op på svangregangen, hvor jeg 

fi k en stue. 

I løbet af den næste times tid ankom mine forældre, 

min bror med sin kæreste og tre måneder gamle 

søn, min moster og lidt senere en nær veninde.

Jeg valgte at have dem alle hos mig. Det var vigtigt 

for mig, at de fi k set Maja, og at vi fra start kunne 

være kede af det sammen og snakke om hende. 

Jeg er normalt et relativt privat menneske, men 

var godt klar over, at det var vigtigt, at jeg kunne 

snakke om mit tab og min sorg.

Alt det praktiske

Min bror tilbød at påtage sig den svære opgave, 

det var at kontakte venner og bekendte og fortælle 
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dem, hvad der var sket. Min moster tog sig af alt det 

praktiske omkring Maja. Min mor boede hos mig 

stort set hele den første måned og købte ind og la-

vede mad til mig, og hvem der nu ellers måtte være 

der den dag. Det var også min familie, der kørte 

mig ud til skov og strand, så jeg kunne få kroppen i 

gang igen og så småt kunne vænne mig til, at ver-

den altså ikke var gået i stå. Ud over mit store savn 

var noget af det svære at skulle møde verden igen 

uden at have Maja med og kunne vise hende frem. 

Det var svært at forstå og svært at forlige sig med.

Mine venner og veninder stod også parat, så snart 

jeg gav udtryk for, at jeg var klar. I det første lange 

stykke tid skiltes vi aldrig uden, at de havde sør-

get for, at vi også havde aft alt, hvornår vi skulle ses 

igen.

Jeg har også fået stor støtte fra hospitalet og de for-

skellige instanser, der træder i kraft . Det har været 

rart at mærke det net, der bliver spændt ud under 

en for at sikre, at man holder hovedet oven vande. 

Jeg fi k det råd fra en veninde ikke at sige nej til det, 

jeg fi k tilbudt, og jeg har derfor haft  mulighed for at 

snakke det hele igennem mange gange med for-

skellige personer. Jeg tror, at det er en vigtig del af 

grunden til, at jeg kan tænke på hele forløbet med 

vemodighed, men også med en vis ro det meste af 

tiden. Og jeg kan også glæde mig over Maja og over 

at have fået lov til at have hende, selvom det blev alt 

for kort.

Det at være alene om sorgen

Jeg er blevet spurgt, om det ikke er svært at være 

alene i den situation, jeg står i. Det er rigtigt, at jeg 

ikke har haft  en partner at læne mig op ad. En der, 

som jeg, har stået med følelsen af at være blevet for-

ældre uden at kunne være det, men jeg har faktisk 

på intet tidspunkt følt, at jeg stod alene.

Der er ikke nogen, der føler sorgen over Maja i 

samme grad som jeg. Ingen der var og er involveret 

i samme grad, og ingen der i samme grad har mi-

stet hende. 

Til gengæld har jeg mødt en meget høj grad af 

forståelse og medfølelse fra alle sider. Måske har 

det, at jeg er alene, gjort det ekstra synligt for folk, 

hvor svært det er. Alle mine nærmeste har naturlig-

vis også sørget over tabet, men har samtidigt også 

været meget berørt over at have en person tæt på, 

der skal igennem en sådan sorg. Jeg har fået al den 

støtte og hjælp, jeg har kunnet ønske. 

Den første måned havde jeg mennesker omkring 

mig hele tiden til at dele mine tanker og følelser, til 

at hjælpe mig gennem de sværeste timer og til at 

snakke med i de lidt nemmere.

Samtidigt fi k jeg den plads, jeg måtte have brug for 

til at synke hen og bare sidde i mine egne tanker.

Eft erfølgende har jeg hele tiden vidst, at der var no-

gen, når jeg havde brug for det. Når jeg har en svær 

dag, er der altid nogen, der er klar til at smide, hvad 

de har i hænderne for at være sammen med mig. 

Selv hvis jeg ikke altid formår at give udtryk for det, 

er der veninder, der sørger for at lave aft aler, så jeg 

på intet tidspunkt har følt mig glemt. Jeg har fået 

lov til at tale eller lade være alt eft er behov, har ikke 

følt nogen forventninger om at være i andet humør 

end det aktuelle, og har på intet tidspunkt følt, at 

folk var trætte af at lytte.

I mit arbejde med at komme igennem den svære 

tid, har jeg prøvet at holde fast i de positive ting, jeg 

kan tage med mig videre. 

Det altoverskyggende har været den bekræft else, 

jeg har fået i forhold til, hvilket fantastisk netværk 

jeg har. Jeg ved ikke, hvordan jeg skulle være kom-

met videre uden familie og venner. Og jeg er i hvert 

tilfælde ikke spor i tvivl om, at jeg har et netværk, 

der kan bære, når jeg bliver enlig mor.

Det positive, ved at der ikke har været en far in-

volveret, har været, at jeg har kunnet bruge al min 

energi på at få mig selv hel igennem, jeg har kun-

net koncentrere mig 100% om, hvad der har føltes 

rigtigt for mig.

En anden af de ting, der bringer mig glæde i denne 

tid, er min lille nevø. Min brors søn er dejlig og 

livsbekræft ende at have i nærheden. Det er selvføl-

gelig også svært, vi har jo snakket om, hvordan det 

ville være at have to små samtidigt, men han er en 

dejlig dreng, og det giver mig glæde at kunne sidde 

og kigge på ham, snakke med ham, vise ham om-

sorg og at kunne lege med ham.

For nyligt holdt jeg fødselsdag. Jeg 

havde egentlig ikke lyst til at 

fejre den, men besluttede at 

bruge dagen til at være 

sammen med venner 

og familie, de menne-

sker der i den grad har 

hjulpet mig gennem tiden, 

siden jeg mistede min datter.
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En beretning om liv, død, kærlighed, opbrud og ydmyg taknemmelighed

Bare et lille strejf
af mening...

På opfordring fra Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød vil jeg 

fortælle om Oles og mit forhold, som det har udviklet sig, siden vi mistede 

vores elskede og savnede Iben. 

Tekst: Gunilla Stefansson

Selvom vi er gået fra hinanden, er vi stadig er tæt 

forbundne i forældreskabet både til Iben og selv-

følgelig ikke mindst til hendes lillebror Storm, der 

kom meget kort eft er. Vi mistede vores Iben den 6. 

august 2006. Hun døde i min mave i 35. uge eft er 

en - indtil da - helt normal graviditet. 

Hændelsesforløbet

Kort fortalt vågnede jeg tidligt fredag den 4. august 

og kunne med det samme mærke, at noget var helt 

galt. Vi kom ind på Rigshospitalet om formidda-

gen, og en læge konstaterede, at hun var død. I det 

sekund, hvor sandheden går op for én, opsluges 

man i den ondeste afgrund. Jeg havde det, som om 

alt gik i stå, og samtidig føltes det, som om jeg faldt 

og faldt ind i en tæt tåge af uvirkelighed. 

Jeg blev sat i gang samme formiddag, og Iben blev 

født søndag den 6. august 2006 kl. 21.15. Vi havde 

hende inde hos os til mandag formiddag, og hun 

var helt perfekt. 2400 gram og 47 cm lang. Jeg holdt 

hende og kyssede hende og elskede hende fra det 

øjeblik, jeg så hende. Vi fi k ingen forklaring, eller 

rettere forklaringen var: Indre uforklarlig vugge-

død. Iben blev bisat på Garnisons Kirkegård tors-

dag den 8. september 2006. 

Grunden til, at jeg er nødt til at fortælle lidt om, 

hvordan vi mistede hende, og hvordan vi tog imod 

hende, og hvor ufattelig stor en kærlighed både Ole 

og jeg havde/har til hende, er, at det danner grund-

lag for vores videre forløb som par og sidenhen 

som meget tætte venner.

Vi har hele tiden forsøgt, og vi forsøger stadig at 

lære at leve uden hende. Samtidig blev jeg meget 

hurtigt gravid igen og fødte allerede 10. maj 2007 

vores super dejlige Storm. Jeg var indlagt fra uge 

24 og frem til uge 31, hvor han blev født - 9 uger 

for tidligt. Dereft er lå vi 5 uger på neonatalafdelin-

gen, så vi havde mange lange timer og mange svære 

stunder, hvor vi alligevel formåede at være der for 

hinanden.

I dag ser jeg, at jeg fi k plads af Ole til at sørge på 

min egen måde. Vi tog imod en masse hjælp - nok 

især til mig - til at tackle både sorgen over Iben og 

senere glæden ved at se Storm klare sig så fi nt og 

følge, hvordan han blev stærkere og stærkere og 

ikke mindst min afsindige angst for, at han ikke 

skulle klare det. 

Jeg kom af med en masse af mine tanker og fi k en-

devendt mange følelser både i min sorggruppe, hos 

min fantastiske psykolog, og sammen med de piger 

og deres kærester/mænd, jeg har været så heldig at 

få lov at lære at kende igennem APA (Afspændings-

pædagogernes Aft enskole der opretter eft erfødsels-
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hold for kvinder, der har mistet) samt et rigtigt godt 

netværk omkring Landsforeningen. 

Ole og jeg lærte også utrolig meget om hinanden, 

og jeg lærte rigtig meget om mig selv igennem alt 

sorgarbejdet og et intensivt langstrakt terapiforløb. 

Og jeg lærer stadig!

Fælles beslutning

Omkring august 2008 besluttede vi i fællesskab at 

gå hver til sit. Nu bor vi 5 minutter fra hinanden 

og har Storm en uge ad gangen. Vi er stadig meget 

forbundet til hinanden. Vi tager ture sammen med 

Storm og spiser sammen ind imellem og hjælper 

hinanden med pasning, hvis det kniber. Vi har in-

genting på skrift , og vi har ikke haft  noget som helst 

besvær med at enes. 

Jeg tænker tit på, at når man har set døden i sin ba-

bys ansigt og holdt sit døde barn i armene og ikke 

er blevet helt skingrende vanvittig eller har beslut-

tet at følge med hende, så er der mange også alvor-

lige problemer, der på trods af alvoren blegner ved 

siden af. 

Måske bliver man mere bevidst om, at man til tider 

er nødt til at træff e nogle valg, der er benhårde og 

har store omkostninger. Man er blevet smertelig 

klar over, at det liv, man er så heldig at få lov at op-

leve, er så kort, og man er tvunget til at være ærlig 

overfor sig selv og sine medmennesker for derigen-

nem at fi nde tættere på sin egen kerne.

Selvfølgelig har vi da vores diskussioner vedr. 

Storm, og dem vil der komme fl ere af, som han ud-

vikler sig og går fremad i sit liv. Men i takt med at 

vi er vokset som mennesker, er der også bedre plads 

til at give hinanden plads. Ole har sin far-rolle, 

og jeg har min mor-rolle, og vi behøver ikke være 

enige om alt, så længe vi respekterer hinanden og 

giver udtryk for denne gensidige respekt og omsorg 

overfor Storm. Vi er begge to fuldstændig funderet 

i den ro, det er at vide, at den anden elsker Storm 

og kun gør alt det bedste for ham, og at vi samtidig 

har et ægte ønske om alt det bedste for hinanden.

Mindet om Iben

Når det kommer til Iben, er det jo naturligvis en 

mere stille dialog, vi har i forhold til at være foræl-

dre for hende. Vi har vores mærkedage som hendes 

fødselsdag og jul. Ved de lejligheder tager vi sam-

men ud på kirkegården med blomster og en lille 

bamse. Når det er hendes fødselsdag har vi sat os på 

græsset og talt om dengang og alt det, vi har været 

igennem. Ole er jo det eneste menneske, der kender 

hende, som jeg gør. Og det eneste menneske der 

har mærket smerten over tabet så tæt på som jeg. 

Da Iben havde fødselsdag i august, var vi også 

sammen ude på kirkegården og se til hende, og vi 

havde Storm med juleaft ensdag. Jeg er lykkelig for, 

at vi stadig kan følges ad på denne måde, og jeg er 

lykkelig for, at vi har hinanden at dele sorgen med. 

Kun Ole og jeg ved jo helt præcis, hvor fantastisk 

smuk og dejlig hun var. Vi er jo naturligvis for-

bundet igennem Storm, men vi vil også altid være 

forbundet igennem Iben, og jeg tror, at de ting, vi 

har set hinanden gennemgå, har gjort, at vi nu har 

en tilknytning, der er meget stærk. 

Vi har set smerten i hinandens øjne, og det er der 

ingen andre, der helt forstår. Men det forhindrer 

ikke altid, at man ikke vokser hver sin vej, når man 

går igennem så benhårde år, hvor livet tvinger én 

til at udvikle egenskaber, som man ikke selv vidste, 

man besad og udvide horisonter, man ikke vid-

ste, man rummede. Men det i sig selv kan måske, i 

hvert fald i min verden, give et lille strejf af mening 

midt i det univers af meningsløshed, man oplever, 

når ens barn dør. I dag er jeg nået til en ydmyg og 

dyb taknemmelighed både overfor livet, og fordi 

jeg fi k lov til at møde min lille engel, selvom det var 

alt for kort.

Gunilla Stefansson
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Forældreberetning

Den dag 
livet blev et andet
Det er nu 3½ år siden vi mistede vores lille pige. Livet er fra den dag blevet 

til et andet, vores parforhold et andet, og vi er blevet til nogle andre. Vi er to 

kvinder, som lever sammen, og det har vi efterhånden gjort i mange år. 

Spørgsmålet er, om vores sorg er anderledes end i et forhold mellem en 

mand og en kvinde? 

Tekst: Anne Mette Christensen

Der ligger sikkert noget radikalt anderledes i vores 

forhold, men der er stadig forskellen mellem den 

som bærer barnet (moren) og den anden part. Jeg 

er i denne sammenhæng ”den anden part”. Jeg har 

ikke mærket de kropslige forandringer under gravi-

diteten, eller de første tegn på liv. Jeg har ikke skulle 

føde et dødt barn. Jeg har ikke i samme grad mær-

ket skylden overfor vores ufødte barn. Helt fra start 

er sorgen forskellig; har forskellige udgangspunkter. 

Vi har ikke fulgt hinanden i sorgen, men har haft  

forskellige perioder, hvor sorgen har skyllet ind 

over os, og vi har mistet fodfæstet. Vi har lænet os 

op ad hinanden, støttet hinanden og forsøgt at være 

der for hinanden, men det har været svært… 

Fødslen af vores første barn skulle være en varm 

sommerdag. Vi ventede og ventede, men der 

skete ikke noget. Endelig en morgen havde Dor-

the mange smerter, og vi forventede, at nu var det 

endelig tid. På sygehuset fi k vi eft er nogen ventetid 

den tunge og smertelige besked at ”Lille Bønne” 

var død. Dorthe lå i hospitalssengen, og jeg sad ved 

siden af. Vi var lammede, men fødslen var i gang. 

Ude på gang kunne jeg høre glade mennesker, der 

skulle ind og hilse på nybagte forældre. Vores ver-

den var lige lagt i ruiner, men på stuen lige ved 

siden af var der lykke. Igennem den dag var vores 

oplevelser meget forskellige. Dorthe havde mange 

smerter, var påvirket af diverse smertestillende 

medikamenter og selve fødslen tog alle hendes 

kræft er. Jeg sad ved siden af med følelsen af afmagt 

og angst. Jeg var i løbet af dagen også bange for at 

miste Dorthe. Når vi kunne miste Bønne, så kunne 

jeg vel også miste Dorthe? 

Sorg, lammelse og uforståenhed

Dagen eft er tog vi hjem, og vi har siden hen læst i 

journalen, at vi virkede afk larede med situationen. 

Hvordan kunne de vide det, når vores ”sorgproces” 

knap nok var startet? Hele sommerferien og mere 

til gik vi i en sky af sorg, lammelse og uforståenhed. 

Hvordan kan livet fortætte, hvordan kan vi over-

leve/komme igennem tabet? 

I den første tid var vores sorg en fælles sorg. Vi stod 

op om natten sammen, gik lange ture sammen og 

talte meget sammen. Sorgen virkede som et omslut-

tende sejl. Vi var alene, men sammen. Siden hen 

blev vi delt, og sorgen havde helt forskellige udtryk 

hos os. Vrede og ked-af-det-hed, ensomhed, angst 

og raseri. Vi opdagede, at vi var landet i det åbne 

hav med høj bølgegang og ingen garantier for noget 

som helst. 

Jeg troede kort eft er Bønnes død, at nu var der sket 

en ulykke i mit liv, så havde jeg ”taget min andel” af 

ulykker. Naivt, bundnaivt, men måske en måde at 

overleve på? 

Vi valgte hurtigt at gå i terapi - både sammen og 

hver for sig. Det har været godt, og jeg tror, det har 

hjulpet i vores sorg, ikke på hastighed (det håbede 
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vores omgivelser ellers på), men i forståelsen for 

egne og partners følelser og - i den grad - reaktio-

ner. 

Vi valgte at være meget åbne omkring vores sorg. I 

den første tid var det svært, men også en form for 

lettelse. Siden har det været mere problematisk, da 

det er tungt for omgivelserne at skulle turde være 

der uden at kunne gøre noget i gennem så lang tid. 

Dertil skal det også siges, at det føles tungt og sort 

at skulle fortælle, at man til stadighed mærker en 

mørk og grim sorg indeni. 

Her hjemme har vi lavet et udtryk, som hedder 

”Bønne-ked af det”. Så ved vi, hvad det handler om. 

Følelserne af sorg er aft agende, tiden arbejder for 

sorgen, og vi siger langsomt farvel sammen.

Den dag vi pludselig ikke længere kunne huske 

følelsen af at have holdt Bønne i armene. Den dag 

hvor vi så en lille pige som mindede os om vores 

drøm og alle de mange gange, vi har holdt en baby 

i armene. Da vi duft ede den velkendte babyduft , da 

vi pakkede alle baby tingene væk, da vi gav alt tøjet 

væk. Første gang vi så gravstenen. Vi har sagt farvel 

mange gange; sagt farvel til hver en lille ting. 

Bønne er hos os, og det vil hun altid være, fordi 

hun er en del at vores livshistorie. Hun slipper ikke 

os, og vi slipper ikke hende. Ind i mellem føles det 

som en drøm, at hun engang har været her, og at 

Dorthe engang var gravid. Det er skræmmende, at 

Bønne er så langt væk, men så kommer julen og 

hendes døds/fødselsdag, og sorgen og minderne 

dukker op til overfl aden igen, uden vi gør noget 

aktivt; de kommer bare snigende. Jeg bryder mig 

ikke om denne tungsindighed, som sniger sig ind 

på mig. 

Lærer at prioritere

Men når jeg, som nu, sidder og skriver, giver det 

stor mening og en slags bekræft else af livet. Det for-

tæller mig om den skønne lille pige, som vi savner 

og mangler. Vi har i vores parforhold levet i en slags 

naivitet inden Bønnes død og eft erfølgende måtte 

kæmpe for ikke at være alt skeptiske og kyniske. Vi 

har fl ere gange overvejet at gå fra hinanden, da det 

til tider har virket som den nemmeste løsning og en 

af de få handlemuligheder, vi har haft . 

Vi har ikke kunne mindske smerten eller sørget 

for, at en negativ graviditetstest blev positiv. Vores 

omgivelser har fl ere gange tilkendegivet, at vi er 

blevet til nogle andre mennesker. Der er kommet 

en brutalitet og hårdhed samtidig med en stor øm-

hed og forståelse. Vi er bestemt ikke blevet til bedre 

mennesker, bare anderledes. Måske er vi blevet til 

mere ærlige mennesker - mere bevidste om, at dø-

den også er en del af livet, og den tid vi har, skal vi 

forsøge at bruge godt. - At der er vigtige og mindre 

vigtige ting i livet, vigtige og mindre vigtige men-

nesker. Mere bevidste om at livet er en størrelse, vi 

kan stå magtesløse overfor. 

Min lillebror skrev i sommer - på Bønnes dag - 

således: ”Trine og jeg har snakket om, at I som par 

og enkeltpersoner har været gennem en proces både 

fysisk og psykisk, som kan ses og mærkes. Vi kan ikke 

sætte en fi nger på hvad eller hvilke ting, der er æn-

dret. Det er heller ikke pointen, men at I lever med 

sorgen og savnet hver dag - og hvem ville ikke være 

mærket af dette”. Det er nok en meget præcis og 

stadig meget åben observation. Man bliver slidt, 

parforholdet slides, men lige at sætte helt præcise 

ord på er svært. Men det kan ses og føles, både for 

os selv og for andre. Det er blevet tydeligt, at det 

ikke er sikkert, vi kan klare smerten og sorgen sam-

men. Livet indeholder risikomomenter og kriser, 

hvor man bare må bøje sig og se, om det er muligt 

at fi nde fodfæste igen. 

Vi har valgt hinanden og vil hinanden. Vi står nu 

snart ved endestationen, hvor vi måske får et liv 

uden levende barn/børn. Det gør pokkers ondt, for 

der er ingen tvivl om, at den bedste måde for os 

at komme videre i sorgen over Bønne var at få en 

søster eller bror. Det har for os været ”en sorg oveni 

sorgen over Bønne”, at skulle acceptere barnløshe-

den. Hvordan vender man tankerne til et helt an-

det liv, end det man ønsker? Hvad skal man i livet, 

når det største ønske aldrig vil gå i opfyldelse? I det 

nye år vil vi få en endelig afk laring på, om vores liv 

bliver et liv med eller uden et levende barn. Vi har 

hele tiden holdt fast i hinanden - også når bølgerne 

har væltet os omkuld, har vi rejst os sammen. Det 

håber vi, at vi bliver ved med.



Forældreberetning

Om at være 
kærester i sorgen
For os var de dage i juni 2006 de vigtigste på rigtig mange måder. 

Vi mistede vores lille India, vi fi k en datter, vi blev forældre sammen 

og vores parforhold fi k helt nye dimensioner.

Tekst og foto: Line og Thor Fog Svendsen

En jordemoder sagde engang 

til os, at de smukkeste fødsler 

er dem, hvor forældrene får de-

res første barn, fordi der også 

bliver født en far og en mor. 

Og det er nok centralt for vores 

parforhold i den periode. Vi 

blev mor og far sammen, men 

ikke på den måde vi havde 

forestillet os. At blive forældre til et dødt barn ka-

stede vores forhold ud i en rejse, hvor vi ikke kendte 

destinationen. Det prøver vi at beskrive nedenfor, 

og det skal siges, at dette er vores historie, så nogle 

ting er måske genkendelige for andre par, mens no-

get er helt anderledes. India døde og blev født helt 

færdig og smuk i juni for 3½ år siden. Det var det 

største i vores liv. Hun døde ved fødslen af uforklar-

lige årsager. Men hun var vores, og vi syntes hun var 

helt fantastisk og perfekt. Men helt stendød.

Vores forudsætninger

Vi er begge erklærede feminister. Ligestilling er 

noget vi beskæft iger os meget med. Både personligt, 

politisk og professionelt. Vi stræber eft er, at vi i 

parforholdet er ligestillede og tilskriver meget få 

ting vores køn. Vi forsøger at acceptere og rumme 

hinandens forskelligheder, fordi vi er Line og Th or, 

og ikke fordi vi er mand og kvinde. Vi forsøger ikke 

at bekæmpe naturens luner, men forsøger at arbejde 

med dem, så vi får bedst mulige vilkår i vores for-

hold og i vores relation til vores børn og hinanden. 

Vi havde derfor gjort os rigtig mange tanker i gravi-

diteten med India om, hvordan vi begge blev pri-

mære forældre for Rumlebabyen i maven på Line. 

Hvordan Th or blev inddraget mest muligt fra star-

ten, og målet var helt klart, at vi skulle være lige om 

forældreskabet. 

Line skulle føde Rumlebabyen derhjemme, hvor 

både Th or og Line var på hjemmebane. Th or var 

med til alle jordemoder- og lægebesøg, og han talte 

til og sang for babyen i maven. Vel var Line den 

eneste gravide i forholdet, men vi var begge to meget 

vordende forældre igennem hele graviditeten. 

Om de roller og følelser vi blev 

tilskrevet, og hvad de gjorde ved os, 

vores sorg og vores forhold 

Vi oplevede, at forventningen til, hvordan man er far 

og mor til et dødt barn, var meget stereotype. Vi 

prøvede ikke at lade os påvirke af det, men helt kan 

det nok ikke undgås. Lige fra starten fi k vi at vide, at 

vi nok havde det forskelligt; at Line reagerede pga. 

hormoner, og at Th or nok græd mest inden i. Men 

det vi fi k at vide, var ikke det vi følte. Vi græd begge 

to, vi savnede begge to, vi elskede begge to India helt 

ubeskriveligt højt, fordi hun var India, og fordi hun 

kom til os.

Indenfor det første døgn eft er India døde, havde vi 

fået fortalt følgende af fl ere forskellige mennesker: 

”Mænd græder inden i, kvinder græder udenpå”. Så 

kunne vi lære, hvordan man var en rigtig mand og 

en rigtig kvinde. Og vi talte om, at hvis Th or blev 

ved at få dette af vide, skulle han nok holde op med 

at græde udenpå. At få påduttet forestillinger om 

kønnenes forskellige sorgprocesser, kunne hurtigt 

have sendt vores forhold til tælling. For det ville have 

dannet spor, vi kunne have fulgt ”fordi det var det 

normale”, og det ville have legaliseret, at vi havde 

fj ernet os fra hinanden i stedet for at stå sammen og 

rumme hinanden, med alle de følelser vi måtte have, 

uanset køn og andre faktorer nogen måtte mene 

spillede ind. 
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Vi lærte med tiden at åbne vores samtaler med 

påstandene i stedet for, at de blev brugt som punk-

tum. At sige; ”nej sådan har jeg det slet ikke”. Eller 

”mænd er nok meget forskellige, jeg kan godt lide at 

græde, hvorfor tænker du, at det ikke er sådan”. Det 

gav anledning til, at vi fi k talt, i stedet for at samta-

lerne blev lukket, og følelsen bare blev forklaret 

med, at sådan er det. 

Th or blev eft er kort tid sjældent spurgt om, hvordan 

han havde det. Han blev opfattet som den stærke, 

den fattede og den med overblikket. Det passede på 

Line. Det tragikomiske var, at det betød, at det 

næsten kun var Line, han talte med om sine følelser. 

Th or brugte Line som ventil for sorgen, hvorimod 

Line havde mange der ”tog fra” af sorgerne. Det 

skævvred dynamikken i forholdet engang imellem. 

Og vi undres stadig over, hvordan udgangspunktet 

”at Th or var den stærke uden behov for at tale” kom 

til at betyde, at Th or var den der havde det største 

behov for at tale om India på hjemmefronten. Vi 

kunne godt have brugt, at Th or havde fundet fl ere 

ventiler - ligesom Line. Det skabte også en følelse af, 

at Line altid var ”et skridt foran”, og det bevirkede, at 

vi oft e i vores sorgproces talte helt forbi hinanden.

For at sætte det meget på spidsen synes vi retro-

spektivt, at de roller, vi fi k tildelt, skabte dynamik-

ker i vores parforhold, der ikke altid var fordelag-

tige. Vi lærte med tiden at ryste det af os og fi nde 

tilbage til vores udgangspunkt, nemlig at vi er Line 

og Th or, der føler, hvad vi gør, fordi vi er os og ikke 

bare et køn og en forestilling om en englemor og 

englefar. 

Tænk hvis vi, når vi ikke sørgede ens eller ikke 

forstod hinanden, blot havde forklaret det med, at 

mænd og kvinder sørger forskelligt. Så havde vi 

aldrig behøvet tale os frem og tilbage til, hvordan 

det egentlig føltes at være os. Det ville ikke have 

gjort noget godt for vores forhold at bruge vores 

køn og de diskurser, der hersker herom, som sove-

pude. Hvis vi blot havde tilskrevet det, at vi er 

kvinde og mand, når vi forstod eller misforstod 

hinanden, ville vi desuden også have siddet fast 

visse steder i sorgen i stedet for at tale med hinan-

den og andre om, hvordan vi havde det.

Vi kunne drage videre på sorgens rejse, som Line og 

Th or, med alt hvad vi er som mennesker, og ikke 

bare af en forskrevet sti. Fordi vi lyttede på hinan-

den og prøvede at lade være med at sige ”du har det 

nok sådan fordi det ene og det andet”. Kernen er, at 

vi var helt på herrens mark, da India døde. Hvor-

dan er man kærester, når ens barn er død. Hvordan 

taler man sammen? Hvordan er man mor og far og 

elskende sammen? Vi søgte, som så mange andre, 

svar i fortællinger, hos professionelle og alle steder 

der kunne give et svar. Og svaret var temmelig 

ensartet de fl este steder, og vi havde svært ved at 

identifi cere os med de svar, vi fandt. Vi fandt, at 

svaret satte nogle præmisser, som ikke altid var de 

rigtige for os. Derfor var det en rejse at fi nde vores 

egen vej gennem sorgen; hånd i hånd.

Mest bare forældre 

I tiden eft er vi fi k og mistede India, fyldte hun rigtig 

meget. Hos os begge og i særdeleshed i parforhol-

det. Det betød også, at vi i højere grad var mor og 

far end kærester. Det var svært at tage fri fra foræl-

dreskabet, få India passet og gå ud og spise. Det tog 

tid at lære at lægge hende lidt væk og være i noget 

andet. Hun fyldte bare, når hun fyldte. Vi havde 

ikke styr på hende før eft er en rum tid. Det var nok 

den største udfordring for vores parforhold; at 

alting i en periode kredsede om India. Vi var på en 

måde fyldt op af kærligheden til hende og sorgen 

over hendes død, så det var svært at fi nde pladsen 

til kærlighedsforholdet mellem os, uden at det 

drejede sig om vores forældreskab.

Egentlig adskilte dette sig ikke meget fra den udfor-

dring, vi senere har stået overfor, da vi fi k levende 

børn. At børnene fylder så meget, at det kan være 

svært at få overskud til hinanden. Forskellen var, at 

India aldrig var der, så hun kunne som sagt ikke 

blive passet, så vi fi k luft . Det var en disciplin, vi 

kun selv skulle lære at mestre, og det tog lang tid. 

Men det var nødvendigt at lære at lægge sorgen 

væk og være glade for og forelskede i hinanden og 

ikke kun i hende. 

10 måneder eft er vi mistede India, fi k vi en sprælle-

vende lille skøn Raja. Så det ene slags forældreskab 

blev afl øst af et andet slags forældreskab. Og først 

eft er vi rettede vores opmærksomhed mod behovet 

for igen at være lidt ”bare kærester”, lykkedes det. 

At turde vælge hinanden lidt, selvom både levende 

og døde børn trækker i hjerte og bukseben er svært, 

især fordi de (børnene) jo føles som kernen af os. 

Hvordan bliver man kærester igen, når man har set 

hinanden bide i gulvtæppet med tårer og snot 

stående ud af hovedet.

Fortsættes næste side
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Det er nu 3½ år siden, vi mistede India. Vi har set 

hinanden i nogle ekstreme situationer, som kun de 

færreste kærester ser hinanden i. Og det har unæg-

telig sat sine spor. På godt og ondt!

Der er ingen tvivl om, at det har gjort vores forhold 

meget stærkt, at vi har gennemlevet så stor en sorg 

sammen og hver for sig (og fået så dejlige børn sam-

men). Men det har også været en rejse at fi nde 

hinanden igen eft er at have været så meget på kan-

ten, begge to og sammen. Det har krævet øvelse, at 

blive kærester igen eft er en lang periode blot som 

forældre. Og en lang periode som forældre i dyb, 

dyb sorg. I en periode føltes mascara, middage, 

duft evand og bryllupsdagsbuketter ligegyldigt. 

Mange har talt om, at det kan være en dejlig ting at 

tage en ”pause fra sorgen”. Og vi kan også godt se 

nu, at det kunne have været en fordel at gøre. Men 

det tager nok tid og øvelse, før det føles rigtigt. For 

os gik der lang tid, før vi kunne tage pause fra sor-

gen, de levende børn og alt det svære, og være kære-

ster, holde i hånd og nyde vores kærlighedsforhold. 

Men det har været nødvendigt at fi nde tilbage til.

Kan man have sex, mens man græder?

Eft er vi har mistet India, har vi fundet ud af, at vi 

som mennesker kan rumme en hel utrolig mangfol-

dighed af følelser på samme tid. Vi er nogle fi nurlige 

følelses-væsener. Følelser af alle slags var rigtig 

meget til stede i vores parforhold i månederne eft er, 

vi havde fået og mistet India. Først og fremmest var 

vi fyldt af sorg, men samtidig med at vi græd, som vi 

aldrig kommer til igen, grinte vi også, vi var pave-

stolte og glade over vores lille døde baby. Og så 

havde vi altså også lyst til sex ind imellem.

Måske netop fordi det hele sad uden på, var sex 

nærliggende af og til. Det var en måde at åbne op og 

give sig hen til hinanden og kærligheden, selvom vi 

var ubeskriveligt sårbare. Fordi vi i sorgen aner-

kendte hinanden og stolede på hinanden, turde vi 

også at have lyst til hinanden.

Vi undres stadig i dag over, hvordan vi var i stand til 

at rumme det store følelses-spekter. Hvordan man 

kunne have lyst til at have sex lige eft er et kirke-

gårdsbesøg? Eller lige eft er at vi havde råbt og grædt 

af uretfærdigheden? 

Det er en stor gave, India har givet os. At vi har fået 

udvidet vores følelseshorisont og har lært at jonglere 

med så modsatrettede og kontrastfyldte følelser 

uden at føle os helt skizofrene. Der er stadig tids-

punkter, hvor vi får brug for disse færdigheder. For 

eksempel omkring jul hvor Raja og Sibille - vores to 

sprællevende trolde - kræver vores opmærksomhed, 

og hyggen med dem er så livsbekræft ende - samtidig 

med, at India mangler så forbandet meget.

Nogle ting skal man bare gå igennem alene

Vi har været meget fælles om sorgen over India og 

om at skabe fortællingen om hende. Man kan måske 

endda sige, at hun lever videre et sted i relationen 

mellem os. Vi græd sammen, så på billeder sammen, 

klippe-klistrede sammen, ordnede hendes ’have’ på 

kirkegården sammen. Når den ene var helt knust, var 

det eneste rigtige sted at være i den andens arme, lige 

der hvor sorgen blev anerkendt. Men eft erhånden 

som vi vendte os mere ud imod verden igen, vores 

barsler sluttede og vores forudsætninger for sorgen 

blev forskellige, så oplevede vi, at vores ”fælles sorg” 

havde sine begrænsninger. Vores fælles fortælling var 

tilstrækkelig i lang tid, men på et tidspunkt var det 

også nødvendigt at skabe vores egen individuelle 

fortælling om India. Fordi vi ikke var så symbiotiske 

længere. 

Line blev sygemeldt fra studiet, da hun blev gravid 

igen, og det betød, at Line havde større mulighed for 

(tidsmæssigt) at fordybe sig i sorgen og slikke sårene. 

Hun startede også til APA - eft erfødselsgymnastik 

for kvinder der havde mistet og oprettede en blog 

om India (og nu også hendes små søstre Sibille og Raja 

www.indiaograja.blogspot.com). Det gav hende rum 

til at sætte ord på sine følelser på en anden måde end 

Th or, der arbejdede og studerede fuld tid. Vi havde 

altså pludselig forskellige vilkår for at være i sorgen, 

og her blev det ekstra vigtigt (og svært) at give hinan-

den plads til at være i sorgen på den måde, der var 

bedst for os hver især, samtidig med at støtte hinan-

den der, hvor vi havde brug for det. 

Nu, 3½ år eft er India døde, har vi vores fælles fortæl-

ling om India. Og vi har vores helt egne. Vi er hendes 

forældre. Men vi har også en individuel relation til 

hende. Line som hendes mor og Th or som hendes 

far. Alle fortællingerne er sande og er i stadig rivende 

udvikling!

Hvis vi må smide et par råd ud i verden

Forsøg at lytte til hinanden og til jeres følelser, frem 

for de roller, følelser og reaktioner I bliver tildelt. Det 

er kun jer, der ved, hvordan I har det. Vi kan bruge 

fortællinger og forestillinger som spejle, men vi kan 

ikke udleve vores egen sorg i et spejlbillede. Slet ikke 

hvis det ikke ligner os. Skal, bør og burde er for 

tøsedrenge og -piger. Vi ved bedst selv! Vi skal skabe 

vores egen fortælling uafh ængig af de forventninger, 

der er til os og vores sorg. Det gør altid en klogere at 

spørge ind til, hvordan hinanden har det, igen og 

igen og igen... 




