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DETTE NUMMERS TEMA

Hvordan reagerer børn, når en de holder af, dør? Hvordan kan voksne støtte 

børn, der sørger? Hvordan taler vi med børn om det, der sker i familien, når 

vi mister? Hvordan taler vi med dem om døden? 

Hvad kan vi forvente hos børn på forskellige alderstrin? Hvad er almindelige 

sorgreaktioner hos børn?



Børns sorg
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Tekst: Ester Holte Kofod

Foto: Creas Imageclub

Formålet med denne artikel er at give et overblik 

over, hvad der er kendetegnende ved børns sorg, og 

hvordan vi som voksne kan støtte børn i sorg. 

Artiklen er baseret på kliniske beskrivelser af børns 

sorg, blandt andet som beskrevet i Atle Dyregrovs 

bog ”Sorg hos børn” (Dyregrov 2007) – samt på 

erfaringer fra vores arbejde i Landsforeningen 

Spædbarnsdød.

Familier i sorg

Voksne, der har omsorg for børn, der har mistet, er 

tit bekymrede for, hvordan tabet påvirker børnene 

her og nu og på længere sigt. Når en familie mister, 

vil hele familien og dens netværk være præget af 

sorgen. De voksne skal rumme deres egen sorg 

samtidig med, at de skal drage omsorg for børnenes 

sorg. For de voksne indebærer dette mange overve-

jelser omkring, hvordan de kan støtte og inddrage 

børnene i det, der sker i familien, og hvad de kan 

forvente af reaktioner hos børnene. 

Inddrag børnene uden at presse dem

Erfaringer viser, at det er godt at involvere børnene 

i forbindelse med et dødsfald. På denne måde kan 

børnene arbejde på at få en forståelse af, hvad der 

sker, og man kan undgå misforståelser på grund af 

manglende informationer. Børn har godt af at blive 

forberedt på, hvad der vil ske i forskellige situatio-

ner. I de fl este tilfælde kan selv helt små børn godt 

tåle at se den døde, komme med til begravelse og i 

det hele taget være en del af det, der sker i familien 

eft er et dødsfald. Det forudsætter dog, at de bliver 

godt forberedt, og at der er en voksen, de er tryg 

ved, der hjælper dem i situationen. Det er også 

vigtigt, at de har mulighed for at trække sig, når de 

føler, de har brug for det. 

Børn har brug for at blive forberedt både på de 

sansemæssige indtryk – eksempelvis hvordan den 

døde ser ud og føles at røre ved – og på de voksnes 

reaktioner. Det kan være overvældende for små 

børn at se deres forældres og øvrige pårørendes 

reaktioner, og især mindre børn har brug for for-

klaringer på, hvorfor de voksne er kede af det, og at 

dette ikke har noget med dem selv at gøre. 

Ved at de voksne taler åbent og ærligt om det, der 

er sket, og hvordan de har det med det, er de også 

med til at gøre det lettere for børnene at tale om, 

hvordan de oplever dødsfaldet samt at spørge om 

alt det, de har brug for at vide. Det er imidlertid 

vigtigt, at de voksne ikke kommer til at lægge et 

pres på børnene om at skulle ”sidde ned og tale om 

tingene”, men at børnenes oplever, at der er plads til 

deres reaktioner, tanker, følelser og spørgsmål – når 

børnene har behov for det.
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Støtte til børn i sorg

Voksne kan hjælpe børn i sorg ved at kende 

til og acceptere børns måder at forholde sig 

til tab på og ved at inddrage børnene i det 

omfang, de viser interesse for det – uden at 

presse barnet til noget, de ikke ønsker. Børn, 

der mister en bror eller søster, vil ikke blot 

opleve sorgen over at miste en søskende. De vil 

også blive påvirket af forældrenes og de øvrige 

omgivelsers sorg.

· Inddrage børnene i det der sker i familien  

 ved et dødsfald – men undlad at presse.

· Forberede børnene inden de skal se den 

 døde, være med til begravelse eller lignende.

· Give enkle, konkrete forklaringer på døds-

 faldet tilpasset børnenes alder og modenhed.

· Besvare spørgsmål – igen og igen.

· Forsikre dem om at de er uden skyld i 

 dødsfaldet eller i jeres sorg.

· Forsikre dem om at de er ligeså højt elsket  

 som den døde søster eller bror.

· Acceptere at samtalerne om den døde og 

 om sorgen bliver korte.

· Acceptere at børnene kan have ekstra 

 behov for tryghed i tiden efter dødsfaldet.

· Opretholde almindelige hverdagsrutiner 

 i videst muligt omfang.

· Involvere barnets omgivelser i hvad der 

 sker i familien, og hvordan de kan være en  

 støtte for jer og jeres børn.
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Børns sorg

Almindelige sorgreaktioner hos børn – og 

hvordan voksne kan støtte

På samme måde som med voksne, er der stor for-

skel på, hvordan børn reagerer på og forholder sig 

til, at nogen, de holder af, er død. Nogle børn rea-

gerer umiddelbart med gråd og fortvivlelse, mens 

mange børn blot fortsætter med deres normale 

aktiviteter uden at give udtryk for stærke følelser. 

Dette kan somme tider forvirre voksne, som er 

bekymrede for, om barnet benægter det, der er sket 

og ”ikke er i stand til at græde”. Dette er imidlertid 

en normal reaktion, der gør det muligt for barnet at 

forholde sig til det, der er sket uden at blive følel-

sesmæssigt overvældet. At fortsætte normale aktivi-

teter, kan også være en måde for barnet at opret-

holde en form for tryghed i en ellers kaotisk og 

utryg situation. Det er derfor vigtigt, at dette un-

derstøttes af de voksne, der har omsorg for barnet 

umiddelbart eft er et dødsfald.

Angst for at der skal ske noget 

med en selv eller ens forældre

Afh ængigt af barnets modenhed, forståelse af 

døden og evne til at drage paralleller, vil barnet 

kunne opleve forskellige grader af angst og bekym-

ring for, at der skal ske noget med dem selv eller 

andre af deres nærmeste. Også mindre børn, der 

ikke har samme forståelse af dødens betydning, vil 

som oft est have øget behov for nærhed og tryghed 

og kan være sårbare ovenfor adskillelser i tiden 

eft er et dødsfald i familien. 

Hvis barnet har mistet en mindre søskende, kan 

det, ligesom forældrene, blive bange for, at eventu-

elt eft erfølgende søskende også kan dø, og barnet 

vil kunne have svært ved at turde glæde sig over en 

kommende lillesøster eller -bror. 

At tale om den døde, kigge i fotoalbums, besøge 

kirkegården osv. kan hjælpe barnet med at bear-

bejde tabet, men igen er det er vigtigt, at dette 

fremstår som tilbud, og ikke opleves som et pres for 

barnet. Det er vigtigt, at de voksne omkring barnet 

tør lytte til dets tanker og svare på spørgsmål. Lad 

børnene vide, at de må spørge om alt, og at I altid 

vil svare, så godt I kan – også når svaret er: ”jeg ved 

det ikke”. 

Acceptér at barnet i en periode kan have brug for 

ekstra tryghed og sørg for, at rutinerne i barnets 

hverdag opretholdes. Det, at holde fast i alminde-

lige hverdagsrutiner med daginstitution, skole, 

fritidsaktiviteter og leg, er både med til at opret-

holde kontinuitet og tryghed - og til at give barnet 

det nødvendige ”pusterum” fra dets egen og famili-

ens sorg. Inddrag børnenes omgivelser i hvad der er 

sket og fortæl dem, hvordan I taler med barnet om 

dødsfaldet. Hvis I derhjemme taler om den døde 

som ”død”, vil det forvirre barnet, hvis en anden 

voksen taler om, at den døde ”sover på kirkegården” 

eller ”er hos Gud” – med mindre det er en forkla-

ring, I også har brugt derhjemme. 

”Ind og ud af sorgen”

Især mindre børn er sjældent triste i længere tid ad 

gangen. Ligesom voksne, kan børn veksle mellem at 

”gå tæt på” og ”gå væk fra” sorgen (jf. Stroebe & 
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Schuts Tospors-model for forståelse af sorg, beskrevet 

i Stjernen 3/2010). Børn har i højere grad end 

voksne en tendens til at kunne bevæge sig hurtigt 

”ind” og ”ud” af sorgen. Derfor skal voksne heller 

ikke forvente, at børnene vil tale eller udtrykke sig 

om tabet i længere tid ad gangen.

Barnets savn og tristhed kan blusse op i mødet med 

ting eller situationer, der minder dem om det, de 

selv har mistet - eksempelvis som når andre i fami-

lien eller omgangskredsen får en baby, eft er at 

barnet har mistet en lillesøster eller lillebror. Det er 

vigtigt, at de voksne omkring barnet anerkender de 

svære følelser, dette kan afstedkomme, og støtter 

barnet i, at han/hun også er storebror eller -søster, 

selvom deres lillesøster/-bror er død.

Børns forståelse af døden på 

forskellige alderstrin

Førskolebørn

Børns forståelse af døden udvikles med deres mod-

ning op igennem børneårene. Børn i førskolealde-

ren har svært ved at forstå, at døden er endelig. 

Dette kan komme til udtryk gennem spørgsmål 

om, hvornår den døde kommer tilbage osv. 

Børn i denne alder er meget konkrete. 

Det er derfor vigtigt at undgå abstrakte forkla-

ringer og omskrivninger – børn har brug for 

enkle, korrekte forklaringer tilpasset deres alder 

og modenhed. Deres manglende forståelse af 

dødsfaldets endelighed og betydning på lang sigt 

kan gøre, at de ikke altid reagerer særlig meget 

på beskeden om, hvad der er sket. Derfor er 

det ikke usædvanligt eller bekymrende, 

hvis et lille barn kort eft er at have fået 

besked om, at en de holder af er død, 

beder om lov til at gå ud og lege 

eller lignende.

Småbørn har en tendens til at 

opfatte sig selv som centrum for de 

fl este begivenheder og kan derfor 

tro, at deres tanker, følelser, ønsker 

eller handlinger kan være årsag til 

det, der sker med dem selv eller 

andre. Det er vigtigt, at de voksne 

omkring barnet er opmærksomme 

på denne tendens, så de kan tale åbent 

med barnet og få afk ræft et eventuelle 

misforståelser, barnet måtte have 

omkring årsagen til dødsfaldet.

7-10 års alderen

Omkring 7 års alderen har de fl este børn udviklet 

en mere moden forståelse af døden som endelig og 

universel. I denne alder er de fl este børn optaget af 

temaerne retfærdighed vs. uretfærdighed, og de 

kan give udtryk for, at det er uretfærdigt, at ”onde” 

ting sker for ”gode” mennesker. Ligesom yngre børn 

er de stadig konkrete i deres tankegang, og de har 

derfor gavn af konkrete udtryk som ritualer, bille-

der og gravsted til at forstå og bearbejde tab.

Fortsættes næste side



Nijssen, Elfi  (2009): Benjamin
Lillebror Benjamin bliver syg og dør, og bogen sætter fokus på storebroderens tanker og følelser, og hans oplevelser af, hvordan forældrene tackler sorgen. Billedbog der er egnet til små børn.

TURBINE forlaget
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er opmærksomme på denne beskyttertrang og ikke 

lader den hæmme de levende børns udfoldelsesmu-

ligheder. På den positive side kan forældre, der har 

mistet et barn, få en øget bevidsthed om, hvad de 

har at miste, hvilket kan betyde, at de på sigt bliver 

mere omsorgsfulde ovenfor deres øvrige børn.

Jalousi og ambivalens – men også stolthed 

og kærlighed

Den jalousi og ambivalens, der oft e kan være til 

stede i forholdet mellem søskende, kan give anled-

ning til skyldfølelse og selvbebrejdelser hos de 

levende børn. Det er derfor vigtigt at få afk laret, at 

barnet er uden skyld i det, der er sket. De levende 

børn kan have brug for forsikringer om, at foræl-

drene elsker dem ligeså højt, som det døde barn – 

og at det ville være ligeså forfærdeligt for foræl-

drene, hvis det var dem, der døde. 

Det er imidlertid også vigtigt at fremhæve, at sø-

skende ikke udelukkende oplever negative følelser i 

forbindelse med at miste en søster eller bror. Foræl-

dre og andre voksne bør være opmærksomme på 

og understøtte børnenes oplevelse af tilknytning, 

stolthed og søskendekærlighed til den bror eller 

søster, de har mistet. Forældrenes tilkendegivelse 

og anerkendelse af søskendeforholdet er særlig 

vigtig, da en del børn oplever, at andre i deres 

omgivelser sommetider kan have en tendens til at 

glemme dette.

Litteratur: 

Dyregrov, Atle (2007): Sorg hos børn – en håndbog for 

voksne (2. udgave), København: Psykologisk forlag.

Børns sorg

Fra tiårsalderen vil børns forestillinger om døden 

blive mere abstrakte, og de bliver i stand til at forstå 

mere af et dødsfalds betydning på lang sigt. Deres 

refl eksioner over retfærdighed og uretfærdighed, 

skæbnen og overnaturlige fænomener kan resultere 

i tanker om, hvorfor det skete, og om der mon vil 

ske fl ere dårlige ting for dem selv eller nogle af 

dem, de holder af.

Ungdomsalderen

I ungdomsalderen udvikles evnen til at tænke 

hypotetisk, til at drage paralleller og til at refl ektere 

over mere eksistentielle aspekter ved døden. I 

denne alder kan tanker om mening og meningsløs-

hed fylde meget. Ligeledes kan de unge sørge over 

tabet af den afdøde i et livsperspektiv – for eksem-

pel over ikke at opleve at blive voksen sammen med 

den døde bror eller søster. 

At miste en bror eller søster

Når et barn dør, vil det præge det følelsesmæssige 

klima i familien i lang tid. Søskende oplever ikke 

bare tabet af en søster eller bror, men i varierende 

grad også tabet af forældrenes opmærksomhed, 

omsorg og overskud i en periode. De er vidner til 

forældrenes og de øvrige omgivelsers sorg og af-

magt og bliver genstand for forældrenes bekymrin-

ger for, at der også kan ske dem noget. Dette gælder 

ikke kun for de eft erladte søskende, men også for 

dem, der fødes senere. Det er vigtigt, at forældrene 

Litteratur til børn 

Stark, Ulf (1996): 
Min søster er en 
engel 

Skoledrengen Ulf er lille-
bror til Marie-Louise, som 
døde i mors mave nogle 
år før, Ulf selv bliver født. 
Bogen arbejder sig igen-
nem Ulfs forestillinger om, 
hvordan Marie-Louise ville 
have set ud, og hvordan 
det ville have været for 
de to søskende at leve 
sammen. Fortællingen er 
egnet til de lidt 
større børn.

Gyldendal

Anne Jacobsen, (2002): 

Der var en gang vi ikke var her

En bog om døden for børn. Bogens indhold minder 

meget om ”Alting har sin tid” af samme forfat-

ter, men er henvendt til lidt større børn. Bogen 

indeholder fotografi er af Anne-Li Engström og er 

meget konkret i sin tilgang.

Hans Reitzels Forlag

Velthuijs, Max (1991): 

Liv og død 

Bogen omhandler nogle 

forskellige dyrs møde 

med døden, da de fi nder 

en død solsort. Billedbog 

der er egnet til de helt

           
     små børn.

Forlaget Alma

Anne Jacobsen, (1995):

Alting har sin tid

En bog om døden, 

begravelsesritualer og 

traditioner. Bogen handler 

om døden med fokus på 

hvorfor, hvordan og hvilke 

traditioner og ritualer, 

der er i de forskellige 

kulturer, når et menneske 

dør. Bogen indeholder 

fotografi er af Anne-Li 

Engström. Bogen er til 

de helt store børn.

Hans Reitzels Forlag
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Min døde 
storebror

Tekst: Kalle Thorup Schmidt

Foto: Helle Thorup Schmidt

I min familie er vi fem personer, mor, far, to store-

brødre og så mig, men vi skulle have været seks. 

Min tredje storbror døde, da han var tretten dage 

gammel. Jeg var ikke født, da han døde, så jeg har 

aldrig kendt ham. 

Jeg synes, det er rigtig svært, at jeg aldrig har kendt 

ham, så jeg kender ham kun, fordi mine forældre 

har fortalt om ham og vist mig billeder af ham. 

Mit største ønske er, at han lever og ville være min 

storebror på samme måde, som de to andre er det.

Jeg har tit tænkt på, hvordan han ville se ud, hvis 

han levede, og hvordan det ville være, hvis han var 

her i huset sammen med os andre.

Jeg har tit haft  brug for at se billeder af ham og tale 

om ham – det hjælper mig meget om aft enen, når 

jeg skal sove og bliver ked af det, fordi jeg savner 

ham. Selv om jeg aldrig har kendt ham, så savner 

jeg at se ham. Det er mærkeligt at have en i min 

familie, som jeg aldrig har set – en som er så tæt på 

mig uden at være her. 

I skolen har jeg lavet en opgave om min storebror, 

hvor jeg fortalte mine kammerater i klassen om 

ham og viste dem billeder. Alle tog min fremlæg-

gelse meget seriøst, selvom jeg var lidt bange for at 

nogle ville grine af billederne. Alle i klassen ville 

fortælle om nogen fra deres familie, der også var 

døde. 

Jeg ville bare gerne have haft , at de havde koncen-

treret sig om min døde storebror og ikke deres egne 

familiemedlemmer. Måske er det svært for dem at 

forstå, at jeg kan savne en, jeg aldrig har kendt. Må-

ske de også bare selv har det svært.

Nu er jeg tolv år og har ikke længere så meget brug 

for at tale om min døde storebror, men jeg savner 

ham stadig. 
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”I dag har vi været på Herlev Kapel for at 
lægge Caroline i kisten. Vi fandt endelig 
frem til, at Amalie skulle med. Det har jeg 
personligt brugt meget energi på og har 
haft svært ved at fi nde ud af, om jeg kunne 
overskue/klare at have hende med. Jeg ville 
kunne tage mig 100% ordentlig af hende, og 
skulle samtidig selv sige ordentlig farvel til 
Caroline.

Mormor kom med, så kunne hun tage 
Amalie ud, når vi skulle give Caroline tøj på! 
Tøjet, Caroline havde fået på henne på 
hospitalet, så fi nt ud, så grundet hun nu var 
kold og stiv, valgte vi, at hun beholdte det 
på! 

Vi nussede om hende ved at give hende 
strømper på og en lille fi n hue. Hun havde 
en hospitalshue på grundet obduktionen. 
Vi så derfor, da vi tog deres hue af, at hun 
havde været åbnet på siden af hovedet, det 
var klipset sammen, men gjort fi nt rent!

Det var hårdt at se, at hun var faldet mere 
sammen, hendes hovedet var blevet lidt 
skævt, men samtidig var det dejligt at se sin 
lille pige igen! 

Amalie klarede det super godt. Hun skulle 
lige sidde hos mig i starten, men gav Caro-
line en gave, en bamse fra værelset, hun aede 
hende på kinden og panden og gav hende et 
kys på huen som farvel. 
Hun var ude med mormor et par gange, 
men ville helst være inde hos os! Det fi k hun 
så lov til, da vi jo ikke skulle skifte tøjet! 

Vi tog billeder og lagde Caroline i kisten, 
sagde et laaaangt farvel, det var så svært 
at gå ud af døren!! Da man vidste, det var 
sidste gang, vi ville se hende! 

I kisten lagde vi også et brev fra os og et 
billede af os alle fi re. Pyha en hård dag som 
forløste sig ved fjollerier, da vi kom hjem. 
Godt vi har Amalie!”

Dagbog mandag den 28. september 2009
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Forældreberetning

Amalie og hendes
lillesøster Caroline
Jeg skriver for at fortælle om vores erfaringer med vores 

store datter, der samme dag, som vi mistede en ufødt baby, 

mistede sin lillesøster, Caroline. 

Tekst og foto: Anne Rasch-Adamsen

Jeg tog faktisk kontakt til Landsforeningen pga. 

min store datter Amalie. Jeg søgte eft er råd og vej-

ledning om, hvad man gjorde og sagde til et barn 

på 2½ år, der pludselig står midt i ulykke og kaos.

Jeg bekymrede mig meget om, hvorvidt jeg hånd-

terede situationen og hende rigtigt. Jeg ville have, 

hun skulle komme bedst muligt igennem denne 

ulykkelige tid. En tid hvor hendes forældre ikke var, 

som de plejede at være!

Jeg talte længe med Helle Th orup Schmidt fra 

Landsforeningen, som lyttede og lyttede og i sidste 

ende fi k mig selv til at træff e de svære valg, som fx 

om Amalie skulle være med til at lægge Caroline i 

kisten, skulle hun med til begravelsen, hvor meget 

skulle jeg fortælle om selve døden og det, der var 

sket og med hvilke ord! 

De svære valg

Vi valgte ikke at have besøg af Amalie på hospitalet, 

da vi ikke rigtig kunne overskue at tage os af hende, 

hvis hun fx ikke ville hjem med mormor og morfar 

igen. Vi mente, det var bedre, at vi havde tiden for 

os selv, og at Amalie imens blev forkælet hos mor-

mor og morfar! 

Vi var på hospitalet 1½ døgn eft er fødslen, men 

havde dereft er brug for at komme hjem til Amalie. 

Vi ville kramme hende og fortælle hende, hvad der 

var sket! Jeg håbede på at kunne vente lidt med at 

fortælle det, men straks vi kom hjem, spurgte hun, 

om hun måtte se maven, og hvor maven var henne! 

Pyha, lige på og hårdt og så måtte vi i gang med at 

forklare.

Vi havde talt om at holde os til få sætninger - kon-

krete og ærlige. Vi sagde: ”Caroline er død, og hun 

kommer ikke hjem. Når man er død, kan man ikke 

trække vejret mere, og man vokser ikke mere. Man 

kan bare ikke mere. Vi er kede af, at vi har mistet 

Caroline!” Amalie blev forvirret og kunne selvfølge-

lig ikke forstå det. Det blev gentaget mange gange i 

de følgende uger. 

Det var en meget svær beslutning, om Amalie 

skulle med til kapellet for at lægge Caroline i kisten. 

Amalie er mors pige, og jeg vidste ikke, om jeg ville 

kunne klare både at tage mig af hende og af mig 

selv. Måske bange for at bryde sammen samtidig 

med at hun havde brug for mig! 

Det var en god og smuk dag i kapellet, og vi er su-

per glade for at Amalie var med. Jeg tror også, det 

gav hende lidt forståelse for, hvad der var sket, og at 

der rent faktisk havde været en baby inde i maven. 

Vi valgte til gengæld ikke at have Amalie med til 

begravelsen, da jeg tror, hun ville have haft  svært 

ved den lukkede kiste, og hvorfor vi ikke kunne 

åbne den og se Caroline. Så den dag koncentrerede 

vi os om os selv! 

Der er nu gået et år, og Amalie har klaret det hele 

super godt. Hun nævner stadig Caroline, men vi 

kan høre, at Carolines død og tiden dereft er er ble-

vet en del af Amalies historie.

Det er vores erfaring, at det har været en stor hjælp 

for Amalie, at vi har været åbne, ærlige og taget os 

tid til hendes spørgsmål.  
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Forældreberetning

“Så var han 
der jo…!”

For halvandet år siden mistede Katrine 

sin lillebror, Viktor. Han var dødfødt. 

Katrine var 2 år og 8 måneder.

Tekst og foto: Susanne Andreassen,

mor til Katrine 4 år, englen Viktor og Oliver ½ år

Når man er 2 år og 8 måneder, er det svært at sætte 

ord på følelser og tanker. Man ved ikke helt, hvad 

der menes med ”død”. Denne beretning er derfor 

baseret på mine fornemmelser for, hvad vores lille 

pige har følt, og hvilke tanker hun har gjort sig, da 

vi mistede vores lille Viktor.

Vi forberedte Katrine på, at hun skulle være store-

søster ved at læse historier om det at få en mindre 

søskende og ved at tale meget om det. Jeg tror, hun 

havde svært ved at forholde sig til det, men hun 

glædede sig – hun kunne jo høre på os alle sam-

men, at det var spændende.

Eft er at have fået den enormt triste besked, at vores 

lille dreng var død i maven på mig, sagde vi til Ka-

trine, at lillebror eller lillesøster ikke kunne bo ved 

os alligevel. ”Okay”, svarede hun over morgenma-

den. Vi åndede lettede op og tænkte, at det nok var 

lidt svært for hende at forstå.

Vi besluttede, at Katrine ikke skulle se Viktor, da 

han var blevet født. Vi talte meget med præst, be-

demand og dagplejer om det. Vi kunne nok hel-

ler ikke helt rumme, hvis nu vi begyndte at græde 

– hvordan ville Katrine så have det? Vi valgte li-

geledes, at hun ikke skulle med til begravelsen. Vi 

kunne ikke forlige os med tanken om, at så mange 

mennesker ville være kede af det, når Katrine så på. 

Vi havde svært ved at overskue at skulle være der 

for hende under begravelsen, når vi var så kede af 

det. Dernæst mente vi, at det ville være svært for 

hende at forstå, at vi skulle putte en baby ned i jor-

den, og hun havde ikke engang set ham. Så skulle 

hun have været med helt fra starten.

Vi kunne selvfølgelig ikke skjule vores sorg over-

for hende. Hun spurgte ind til, hvorfor vi græd. Vi 

forklarede hende om Viktor, og hvad død er. Håret 

vokser ikke, kroppen bliver ikke større, man kan 

ikke spise og drikke osv. 

Hun lærte meget hurtigt, at hun har en lillebror på 

kirkegården, og det, at han ikke kunne bo ved os 

alligevel, er noget meget trist. Hun blev meget stille, 

når vi var kede af det. Det var tydeligt at mærke, at 

hun blev ked af det, når vi var kede af det.

En dag viste vi hende et billede af Viktor. Hun blev 

vildt glad og sagde: ”Så var han der jo...!” Vi følte, 

at hun fi k sat noget på plads. Det hele må også have 

Viktor
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TEMA: Børn og sorg

været meget abstrakt for hende. Først er mors mave 

stor og rund, pludselig lille og ”fl ad”, men der er 

ikke kommet nogen baby, og mor og far er meget 

kede af det. Gad vide hvad hun har forestillet sig, 

indtil hun så billedet af ham? Vi taler tit om, at hun 

sagtens kunne have set Viktor. Hun forstod meget 

mere, end vi troede på daværende tidspunkt.

Nogle gange kunne hun fi nde på at råbe: ”Viktor er 

bare så DØD.” Jeg tror, det var hendes måde at få 

det bearbejdet på og samtidig lade ham blive en del 

af hendes liv. Det var selvfølgelig hårdt for os, men 

samtidig meget befriende, at hun var så ligefrem i 

sine udtalelser og spørgsmål. Vi var tvunget til at 

forholde os til situationen. 

Hun stiller stadig en del spørgsmål. Forleden dag 

spurgte hun, hvorfor Viktor aldrig vågner op igen? 

Vi ved, at de taler en del om det i børnehaven, og 

vi kan mærke, at det også sætter en masse tanker i 

gang hos hende.

Jeg blev hurtigt gravid igen. I løbet af graviditeten 

var jeg meget nervøs og til tider direkte trist med 

tårer. Katrine spurgte tit: ”Hvorfor har du våde øjne, 

mor?” Vi talte med hende om, at vi var bange for, at 

det samme skulle ske igen, hvilket hun accepterede 

fuldt ud.

Da Oliver, vores tredje barn, kom til verden, kunne 

hun næsten ikke vente med at se ham, og hun ville 

ikke med hjem fra sygehuset. Når vi talte med 

hende i telefonen, var hendes første spørgsmål: 

”Hvor er babyen?” Der er ingen tvivl om, at hun var 

nervøs for, at han lige pludselig ikke var der mere. 

Hun havde lært, at tabet af Viktor gjorde os kede af 

det, og at det var en frygtelig oplevelse. Det vil hun 

for alt i verden ikke opleve igen. 

Hun forguder sin lillebror nummer to, men har ab-

solut ikke glemt Viktor. Hun taler tit om ham og er 

meget vedholdende med, at hun har to brødre, hvis 

nogen siger det modsatte.

Katrine og Oliver


