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DETTE NUMMERS TEMA

At miste et 
levendefødt barn

Tekst: Ester Holte Kofod

Foto: Creas

At miste et barn er en stor sorg, uanset hvordan 

det sker. For nogle kommer døden pludselig som 

lyn fra en klar himmel. For andre eft er en tid med 

sygdom, angst, håb og bekymringer. Fælles for alle 

er, at uanset hvornår og hvordan det sker, sidder vi 

som forældre tilbage med sorgen, savnet og tom-

heden. Savnet og den intense længsel eft er barnet. 

Sorgen over at have mistet alt det der skulle ligge 

foran en. Sorgen over at barnet ikke fi k lov til at 

vokse op og opleve mere af livet. Og nogle gange 

måske en lettelse over at barnet har fået fred eft er et 

svært sygdomsforløb. 

Ubetinget kærlighed, ubetinget sorg

Når et barn dør eft er kortere eller længere tids 

sygdom, kan døden somme tider komme som en 

befrielse. Ikke fra sorgen, men fra den smerte, det 

er at se sit barn være sygt og døende. Lettelsen gør 

ikke sorgen lettere eller kærligheden mindre. Kær-

ligheden til barnet – og sorgen over at miste det 

– er ubetingede størrelser, der hverken kan måles, 

vejes eller gradueres. Selvom døden i nogle tilfælde 

kan være mere skånsom end livet, gør det ikke sor-

gen mindre tung at bære for de eft erladte. 

Kan man forberede sig på det ubærlige?

Nogle forældre lever med visheden om, at de kan 

miste deres barn før eller senere. For mange med 

syge børn kan det være en lang og opslidende rut-

sjetur mellem håb og fortvivlelse, mellem at forbe-

rede sig på at sige farvel og at se mulighederne for 

et liv, trods alt. Andre gange kommer døden plud-

selig og uventet. 

”Vi var fuldt tilstede 
min mand og jeg,
 for vi vidste jo, at 

øjeblikket ville forsvinde.”
Charlotte, mor til Thomas og Liv (se side 14)
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”Livet skal ikke leves 
for enhver pris, og for Lea 

var døden en befr ielse.” 
Rikke og Allan, forældre til Lea (se side 8)

”Til nye bekendtskaber
 kan jeg ikke fortælle 

de gode historier om vores datter 
uden også at fortælle, 

at hun ikke er her mere. 
Men oft e bliver det den sidste del,

 der fylder mest.” 

Selvom sorgen er den samme, kan omstændighe-

derne omkring barnets død indebære forskellige 

udfordringer for forældrene. Mange af dem, der har 

haft  syge børn, har i kortere eller længere perioder 

levet i en tilstand af konstant stress og alarmbered-

skab. For mange bliver barnets liv tæt forbundet 

med hospitalsvæsenet, måske med lange indlæg-

gelser. Når barnet dør, sidder forældrene tilbage ud-

brændte eft er lang tids massive belastninger. 

”Vi har boet på intensiv i 
6 måneder og står med ét 
ude i samfundet, slidt op. 

Hvordan kan verden 
dog bare køre videre?” 

Louise, mor til Ditlev (se side 10)

Når dødsfaldet er uventet, kan chokket være særligt 

overvældende. Pludselige eller på anden vis dra-

matiske omstændigheder omkring dødsfaldet kan 

nogle gange resultere i traumereaktioner, der lige-

som sorgen skal bearbejdes i tiden, der følger.

Uanset om det sker pludseligt, eller man er forbe-

redt, er et barns død noget, der medfører en eksi-

stentiel krise for de fl este. Et barns død indgår ikke 

i vores forventninger om livet. Børn skal ikke dø. 

Børn repræsenterer liv, fremtid, håb. Når et barn 

dør, udfordrer det derfor vores grundantagelser om 

livet. 

Omverdens anerkendelse

Når et lille barn dør, er der en del forældre, der op-

lever, at andre forsøger at trøste ved at fremhæve, at 

når det nu skulle ske, var det vel bedre, at det skete 

nu frem for senere. 

Den underliggende præmis synes at være, at kær-

ligheden til barnet er proportional med barnets 

alder. Forældre, der mister, er snarere tilbøjelige til 

at fremhæve tiden, de har haft  med børnene, som 

en gave. Noget de til trods for sorgen ikke ville have 

været foruden. Uanset er der måske en tendens til, 

at det er lettere at få omverdens forståelse og aner-

kendelse, hvis de også har nået at tage del i barnets 

liv. For forældrene er barnet dog lige betydnings-

fuldt og uerstatteligt, hvad enten det døde i maven, 

ved fødslen eller senere. 

Signe, mor til Agnes (se side 13)
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Forældreberetning

Dobbelt sorg

Da Lea var tre dage gammel, fi k vi 

beskeden om, at hun formentlig ikke 

ville overleve natten…, men det gjorde 

hun, og hun blev hos os i 15 måneder 

til stor overraskelse for alle. 

Tekst: Rikke Jørgensen og Allan Skov

Foto: Privat

Vi ”mistede” Lea to gange

Da vi blev forældre til Lea, bristede vores drømme 

og forventninger til fremtiden på et splitsekund. I 

stedet for en sund og rask pige fi k vi en svært hjer-

neskadet pige. Vi oplevede samme form for sorg og 

chok, som hvis hun døde ved fødslen, og samtidig 

skulle vi forholde os til, at hun var, som hun var, og 

rent faktisk levede og havde brug for os. Vi havde 

mistet vores drømmebarn og skulle nu til at fi nde 

ud af at være forældre på en helt anden måde, end 

vi havde troet.

Livet med Lea

Da Lea var tre dage gammel, fi k vi beskeden om, at 

hun formentlig ikke ville overleve natten…, men det 

gjorde hun, og hun blev hos os i 15 måneder til stor 

overraskelse for alle. Vi var dog aldrig i tvivl om, at 

hun ikke ville blive ret gammel; det behøvede ingen 

eksperter fortælle os. For på trods af at Lea var utro-

lig stærk og havde en stor livskraft , var hun samtidig 

meget svag og sårbar. Af den grund var vores liv 

med hende præget af angst og bekymring. 

At være forældre til Lea indebar, at vi skulle træff e 

mange svære beslutninger, som vi skulle leve med 

konsekvenserne af. Beslutninger vi skulle træff e ud 

fra vores kærlighed til hende og ud fra det ansvar, 

vi havde som forældre, når vi jo bare ville det bed-

ste for vores barn. Vi besluttede bl.a., at Lea ikke 

skulle have livsforlængende behandling i form af 

respirator og genoplivning. Lea skulle ikke mere 

igennem, og det var helt op til hende selv, om hun 

ville leve eller ej.

Men et af de sværeste valg, vi traf, var, at Lea fi k en 

fuldtidsplads på en døgninstitution for multihandi-

cappede børn, da hun var 6 uger gammel. Det valg 

traf vi ud fra, at hun var så massivt plejekrævende 

døgnet rundt, og at vi ville bruge vores overskud til 

at være forældre og ikke plejere. Vi ville koncentrere 

os om at give Lea omsorg og kærlighed og overlade 

det meste af plejen til andre. Vi var ude hos hende 

hver dag og havde hende hjemme så oft e, som både 

hun og vi magtede, men det var en meget anderle-

des måde at være forældre på. Det var hårdt at lide 

det afsavn ikke at kunne have hende hos os hele 

tiden, men for Lea var det den bedste måde, og hun 

fi k al den nødvendige pleje, hun havde brug for. Så-

dan som Lea var, kunne hun ikke savne os, men hun 

kunne mærke, når vi var hos hende.

Vi levede fra dag til dag med Lea og vidste aldrig, 

om hun stadig var her næste dag… Vi levede et liv 

i konstant alarmberedskab og var altid parate til at 

smide, hvad vi havde i hænderne, hvis hun fi k det 

dårligt. Oft e var hun også indlagt i lange perioder, 

og et par gange blev hun hentet i ambulance og 

kørt med fuld udrykning… Især i disse situationer 

var vores magtesløshed enorm; der var bare intet, 

vi kunne gøre andet end at se til og vente for at se, 

om vores lille pige også denne gang holdt ud, stik 

imod alle odds… Og det gjorde hun mange gange; 

indtil den dag i januar, hvor hun ikke kom hjem fra 

sygehuset igen.
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FAKTA OM LEA

· Efter en ukompliceret graviditet blev Lea født  

 den 7. november 2008, med navlestrengen 2½  

 gang rundt om halsen.

· Lea var dødfødt, men blev genoplivet. Men hun  

 havde været uden ilt for længe og var svært 

 hjerneskadet.

· Lea havde ingen tale/lyde, ingen syn og hørelse,  

 var svært spastisk, led af epilepsi, havde ingen  

 sutte/synkerefl eks, fi k al mad og væske igennem

 en mavesonde, havde svære respirations- 

 vanskeligheder, skulle ofte suges for slim og  

 have inhalationer og C-pap fl ere gange i døgnet.

· Lea krævede overvågning døgnet rundt.

· Lea døde den 24. april 2010, da hun var 15  

 måneder gammel.

Den sidste tid med Lea

De sidste 4 måneder af Leas liv tilbragte vi sammen 

med hende på sygehuset. Ret hurtigt under denne 

indlæggelse stod det klart, at der ikke var mere 

at gøre. Eft er gentagende lungebetændelser og en 

kronisk luft vejsinfektion virkede antibiotikaen ikke 

længere, og blodprøver viste, at Leas krop selv var 

begyndt at sige fra. På det tidspunkt besluttede vi 

i samråd med lægerne at stoppe behandlingen og 

fra nu af kun smertelindre, så Lea på ingen måde 

mærkede noget. Det var en tung beslutning, men vi 

var ikke i tvivl. Lea havde jo selv vist os tegnene. Vi 

var nu der, hvor hun selv sagde fra… Dog gik der 

endnu 4 måneder, inden hun gav op. Igen viste Lea 

os, hvor stærk hun var!

De sidste 4 måneder var de mest intense, vi havde 

med vores lille pige… Nu havde vi noget at forholde 

os til, og uvisheden om, hvor længe vi fi k lov at 

beholde hende, forsvandt. Vi nød roen til at kunne 

være sammen med Lea uden masker og al det an-

det plejemæssige. Vi kunne bare være sammen med 

hende og sidde med hende i vores arme, lade hende 

ligge på vores maver, gå ture med hende i barnevog-

nen og bade hende uden at skulle følge det stramme 

tidsprogram, hun ellers altid havde haft . 

Lea fi k fred den 24. april 2010

Vi var meget afk laret med, at Lea skulle have fred. 

Hun fi k det dårligere og dårligere, jo ældre hun blev, 

og der var ingen udsigt til, at det ville vende til det 

bedre. Livet skal ikke leves for enhver pris, og for 

Lea var døden en befrielse. Når livet for og med ens 

barn er så ekstremt, når vi som forældre på et tids-

punkt dertil, hvor vi af ren og sker kærlighed bare 

ønsker, at vores barn vil få fred. 

Selvom lettelsen er stor, og vi kan overskue fremti-

den igen, er sorgen og savnet ikke mindre…, men 

den har fundet sin plads, så vi igen kan leve. 

Lea har eft erladt et kæmpe tomrum i vores liv, som 

aldrig kan fyldes ud igen. Vi sørger over og savner 

den sunde og raske pige, vi skulle have haft … Vi 

savner Leas duft , krøller og bløde kinder, men ikke 

al den sygdom og smerte der fulgte med. 

Vi er stadig de samme mennesker, men noget i os 

er forandret for altid, og vi har fået et helt nyt syn 

på livet og døden. Lea har sat sig dybe spor i rig-

tig mange menneskers liv, og hun vil altid være en 

vigtig del af vores liv. Selvom det var barskt, ville vi 

aldrig have været livet med Lea foruden; intet kan 

ændre på, at vi for 2½ år siden blev forældre til en 

helt vidunderlig lille pige.
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Ditlev ville leve…

Lykken er stor, da vi endelig kan se frem til at blive forældre. 

Men den brister, da vi er til gennemscanning. Vores dreng, 

Ditlev, har misdannelser. Der konstateres en stor hjertefejl. 

Tekst: Louise Nørup

Foto: Privat

Verden styrter sammen, men der er operations 

muligheder, og hvis Ditlev viser livsvilje, vil vi give 

ham en chance, så i månederne op til fødslen for-

bereder vi os, så godt vi kan og har samtaler med 

læger og kirurg om forløbet.

Ditlev kommer til verden ved akut kejsersnit. Jeg 

ser ham kort, og han bliver straks overfl yttet til 

neonatal afdelingen. Dagene dereft er er hektiske. 

Men vi nyder vores dreng, som umiddelbart ikke 

virker syg. Han er glad for sin mad, melder sig 

hvis bleen skal skift es og kigger med store interes-

serede øjne, når han er vågen. Udover hjertefejlen 

får Ditlev diagnosen Goldenhar Syndrom, da hans 

højre kæbe, øre og hånd er misdannet. Den glæde-
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lige besked er, at han ikke har kromosomfejl eller 

hjerneskader.

Månederne går

Ditlev gennemgår sin første hjerteoperation, da 

han er 8 dage gammel. Hereft er fl ytter han bog-

stavelig talt ind på Rigshospitalets Hjertecenters 

intensiv afdeling. Ditlev gennemgår to hjerteope-

rationer, men det hjælper ham ikke rigtig. Da han 

skal lære at trække vejret selv, holder det kun et par 

dage ad gangen, før respiratoren må hjælpe ham. 

Flere gange bliver vi ringet op om natten, at vi skal 

komme, fordi der er problemer. 

Som månederne går, håber alle, at Ditlev vokser sig 

stærkere, men han rammes af infektioner, hjerte-

stop og er fl ere gange i en kritisk tilstand, hvor vi 

forberedes på, at han nok ikke klarer den. Men han 

snyder alle og rejser sig fra de utroligste situationer. 

Han har en stærk livsvilje og vil leve! 

Som månederne går, kan man se, han vokser, og på 

sine gode dage er han nysgerrig eft er at kigge på sit 

legetøj, elsker at få kys og blive nusset, og det giver 

os mange dejlige stunder med ham. Jeg er kun væk 

fra Ditlev, når vi sover eller spiser. Jan må tilse vo-

res fi rma fl ere gange om ugen og føler konstant, at 

han er det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

Da Ditlev er 5 måneder, begynder det at gå den 

forkerte vej. Nærmere undersøgelser viser, at hans 

hjerte ikke vokser. Det står klart, at Ditlevs liv vil 

blive meget kort. De sidste 11 dage får vi stuen for 

os selv. Vi får en voksenseng og kan sove sammen 

med Ditlev for første gang nogensinde. Ellers bor 

vi på et værelse i Ronald McDonald huset tilknyttet 

hospitalet. 

På sin 6 måneders dag får Ditlev hjertestop. Hans 

tilstand dagene forinden gjorde, at vi ikke var i tvivl 

om, at det var nu, vi skulle miste ham. To sygeple-

jersker gør alt, hvad de kan, men der er ingen reak-

tion på hjertet. Vi bliver dirigeret op i sengen og får 

ham over i vores arme, hvor han trækker vejret for 

sidste gang - 6 måneder og 41 minutter gammel. 

Vi er knuste. Vi vidste, det ville ske, men man kan 

ikke forberede sig på det. 

Elektroder og venekateter bliver fj ernet fra ham, 

og for første gang kan vi sidde afslappet med vores 

dreng uden at skulle tage hensyn til hans livliner. 

Det er en stor sorg, at det først er eft er hans død, at 

det kan lade sig gøre.

Vi tager ham med ned på vores værelse og har ham 

natten over. Det er ubærligt, da vi senere lægger 

ham i sin kiste med sin lille kanin. Jan sætter selv 

låget på. Vi er i opløsning, men Ditlev har fred. Få 

dage eft er bliver han bisat; der er cirka 150 tilstede, 

og det hele er meget smukt.

Så kommer tomrummet 

Vi har boet på intensiv i 6 måneder og står med ét ude

i samfundet, slidt op. Hvordan kan verden dog bare 

køre videre? De første uger sover vi døgnet rundt. 

Fortsættes næste side
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Jan begynder på arbejdet igen. Jeg er sygemeldt, 

savner Ditlev og kan ikke forstå, at han ikke er her. 

Som månederne går, kører jeg helt ned psykisk. 

Min krop giver slip, jeg fi nder ud af, at al den tid, 

vi har været på hospitalet, har jeg kæmpet for at 

holde mig oppe og gøre mig stærk. Det skal jeg 

ikke længere, og nu kommer sorgen væltende på 

fuld kraft . Jeg føler det, som om jeg er blevet ramt 

af et godstog og er spredt i en masse dele og ren-

der rundt på skinnerne for at fi nde stumperne af 

mig selv. Tanken om at lægge mig foran et godstog 

er yderst fristende. Jeg er levende/død og kan ikke 

kende mig selv. Hver brik i mit liv bliver taget op til 

revurdering. Alt lige fra mit ægteskab med Jan til 

arbejde, venner, tro, holdninger til dit og dat. I den 

tid isolerer jeg mig helt - kun støttet af Jan, familien 

og professionelle. Det er lige, hvad jeg har brug for. 

Langsomt rejser jeg mig, får samlet stumperne og 

kan mærke, at jeg med tiden vil blive stærkere, men 

også en anden end før.

Vi melder os til Landsforeningens forældreseminar. 

Tænker først: ”Orker vi virkelig at få rippet op i det 

hele igen her et halvt år eft er?” Men føler nu, at det 

jo er den situation, vi er havnet i - at have mistet - 

så hvorfor ikke?

Det er givende. Vi får sat ord på vores til tider 

mærkelige tanker og følelser, og vi får nogle gode 

redskaber til håndtering af sorgen og omgivelserne. 

Hvor er det godt, vi kom af sted!

Livet uden Ditlev

Det er nu et år siden, vi mistede Ditlev. Nogle dage 

er tanken om, at Ditlev ikke er her mere slet ikke 

til at leve med, og savnet æder en op indvendig. Vi 

kan begge føle os ensomme, og vi har behov for, at 

vennerne accepterer vores sorg og den kendsger-

ning, at vi er forandret. Vi ved godt, det slet ikke 

er muligt for andre at sætte sig ind i vores hverdag 

med sorgen, og det kan vi heller ikke forlange. Ven-

nerne kan ikke fj erne vores sorg, men det hjælper, 

når de tør snakke om den og vores oplevelser med 

Ditlev. Ellers gøres Ditlev ikke-eksisterende. Og 

ja, han er her ikke, men han er jo vores barn, som 

vi vil snakke om, ligesom andre snakker om deres 

børn. Vi har et brændende behov for at snakke om 

ham, og det gør ondt, når andre ikke tør.

Ditlev har forandret vores liv for altid, men vi ville 

aldrig have valgt anderledes, hvis vi kunne, - han 

har givet os så meget. Snart skal han have en lil-

lesøster. Det er forbundet med meget store mod-

satrettede følelser og oft e også en daglig psykisk 

rutsjetur mellem sorg og glæde. Men en gave vi 

glæder os over, og som giver os livsmod!

Forældreberetning

Ditlev ville leve…
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Forældreberetning

Agnes

Tekst: Signe Torp

Foto: Privat

Da vi vågner om morgenen tirsdag den 14. juli, 

kan vi ikke komme i kontakt med hende. Vi ringer 

hurtigt eft er en ambulance, der kører os til Rigs-

hospitalet, hvor hun 4 timer eft er holder op med at 

trække vejret. Den eft erfølgende obduktion fortæl-

ler, at hun havde fået et virus, som hendes lille krop 

ikke kunne bekæmpe. 

I tiden eft er er jeg gået i stå. Det er som en fi lm, 

hvor alting går hurtigt forbi, og jeg står som den 

eneste helt stille. Pludselig er det blevet eft erår, 

uden at jeg har lagt mærke til, at jeg tager andre sko 

på om morgenen. Cafeen, hvor Agnes lå og sov på 

bordet, mens vi andre spiste frokost og drak Caff e 

Latte, er nu lukket. 

Lige så stille tager jeg forsigtige små skridt og som 

dagene, ugerne og månederne går, kan jeg følge 

med tiden igen. Den løber ikke forbi mig mere, vi 

følges ad.

Jeg vil gerne fortælle om vores datter, både fordi jeg 

selv har fået/får så meget ud af at læse andres histo-

rier, men også for at slå et slag i bordet og sige, at 

vores lille pige også været her, og vi alle har grinet 

og hygget os sammen med hende! En del af mig er 

så uhyrlig bange for, at hun bliver glemt i mængden 

af nye børn i familien og vennekredsen, og at mine 

omgivelser må stoppe op og lige huske på, hvem 

Agnes nu var, når jeg nævner hende.

Vi mistede vores datter Agnes den 

14. juli 2009; hun blev 8 uger og 1 

dag gammel. 

Hun var sund og rask, og aftenen 

inden hun døde, snakkede vi om, 

at der ikke ville gå lang tid, før der 

kom grin på det glade smil. 

Agnes i bad den 19. juni 2009. Hun kunne godt lide at 

blive badet og ligge og kigge ud af vinduet på skyerne.

Til nye bekendtskaber kan jeg ikke fortælle de gode 

historier om vores datter uden også at fortælle, at 

hun ikke er her mere. Men oft e bliver det den sidste 

del, der fylder mest. Jeg sidder så tilbage og ville 

egentlig bare gerne fortælle en sjov historie om, at 

Agnes tissede på jordemoderen, da hun blev født. 

Derfor lader jeg oft e være med at fortælle, fordi jeg 

ikke magter den følelse af igen at stå følelsesmæssig 

splitter nøgen og til skue for alle og enhver. 

Jeg sidder også inde med min egen erfaring om 

graviditet, fødsel og spædbørn, som jeg føler jeg 

ikke kan fortælle, og det er ikke et hensyn til andre 

mennesker, men et hensyn til mig selv. Det gør for 

ondt igen at fortælle ikke bare historien om, hvor-

dan hun døde og om sorgen. Men også at kratte og 

smide salt i det store sår, der nu langsomt er ved at 

hele og blive til et ar. Et ar der gør så ufatteligt ondt, 

men som jeg samtidig er stolt af og ikke vil være 

foruden. 

Jeg føler mig hver dag heldig og privilegeret over at 

have lært Agnes at kende, selvom det blev al, al for 

kort tid. Vi taler med familien og venner om hende 

og husker også at fortælle de gode historier, der får 

os til at smile. 
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Mødet med 
mine børn

Egentlig er jeg temmelig privilegeret. 

Jeg er mor til 4 børn; to piger på 4 og 

8 år, som lever i bedste velgående, og 

mor til to børn, som er levendefødte, 

men som ligger på kirkegården. 

Vi er heldige, fordi vi netop fi k lov til 

at få et minde om dem for livet.

Tekst: Charlotte Hyldal Håkonsson

Foto: Ken Hyldal Håkonsson · Tegning: Heather Spears

Thomas

Historien starter tilbage i september måned 2009, 

hvor vi mistede vores lille søn Th omas. Alt så til-

syneladende normalt ud i graviditeten. Scanninger 

viste en sund, velskabt og meget aktiv lille dreng, 

som havde det rigtig godt i mors mave. Men, hvad 

ingen vidste var, at jo længere jeg kom i graviditeten, 

jo mindre livmoderhals var der tilbage, og jeg kom 

derved tættere og tættere på at tabe ham. Ingen veer, 

ingen smerter, ingen blødning, ikke et tegn, før jeg 

selv kunne se dét, som viste sig at være fosterhinde 

med fostervand. 

Vi fi k beskeden, at der desværre ikke var noget at 

gøre, og at jeg i uge 20+5 ikke var langt nok henne 

til at forsøge at redde ham. Det var først ved fulde 24 

uger, at de ville forsøge. 

Håb og håbløshed

Det viste sig, eft er nærmere undersøgelser, at de ville 

prøve at stoppe fødslen ved forsigtigt at skubbe Th o-

mas op i livmoderen igen, uden at briste fosterhinden, 

og snøre livmoderhalsen sammen bageft er. Så jeg 

blev indlagt. I fem dage kæmpede vi. Det ene øjeblik 

var der håb, det næste ikke. Sådan svingede dagene 

mellem håb og håbløshed. Den afmagt, vi følte, var 

ubeskrivelig. Han havde det stadig godt i maven 

og var meget aktiv. Og ved hvert spark tænkte jeg på, 

at det kunne være det sidste og det eneste liv, jeg ville 

mærke fra ham. 

Eft er fem dage på sygehuset forsvandt vores spinkle 

håb, som vi havde klamret os til. Vandet gik, og vi 

måtte igen indstille os på, at han skulle ud til en ver-

den, som han ikke ville få lov at blive i. 

Men forskellen for os var, at vi havde fået fem dage 

til at forberede os i. Forberede os på hvad der ven-

tede os, når han kom ud, hvordan han ville se ud osv. 

Alligevel var vi nervøse for, hvordan det ville blive at 

holde ham i armene og mærke ham forsvinde ind i 

døden. At skulle stå ansigt til ansigt med døden havde 

vi ikke prøvet før og slet ikke med vores eget barn. 

Det smukkeste øjeblik

Øjeblikket kom, og Th omas var bare varm og dej-

lig. Han lå hos mig og greb selv fat med sin lille hånd 

om min lillefi nger. Han havde lukkede øjne, men 

havde disse velkendte ansigtstrækninger, som kun ba-

byer har, når de sover. Det var det smukkeste øjeblik 

- ligesom ved en helt almindelig fødsel med et fuldbå-

rent barn. Vi var opmærksomt tilstede min mand og 

jeg, for vi vidste jo, at øjeblikket ville forsvinde. Vi tog 

billeder. Vi snakkede om, hvem han lignede og stude-

rede ham. Min mand fi k ham over til sig og nynnede 

en vuggesang for ham. Det var rigtig hårdt at se sin 

mand blive far til en søn, vi ikke kunne få med hjem. 

Men Th omas blev langsomt koldere og hans greb sva-

gere. Refl ekserne forsvandt, og til sidst var han væk. 

Et dyrebart minde

Vi fi k lov til at være hos ham og at mærke ham 

inden og imens, han forsvandt. Et dyrebart minde 

som jeg i dag er så bange for at glemme. For det er 

Thomas den 4. september 2009 - Uge 21+2
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det eneste minde, vi har. Han lå det bedste sted han 

kunne, hos sin mor, ved de stemmer og ved den 

krop, han kendte så godt. Han manglede bare lige at 

slå øjnene op og skrige ”hej mor”, som mange ny-

fødte børn ellers gør. I stedet for sagde han et stille 

farvel. Men vi knyttede bånd, et bånd der alt for hur-

tigt blev brudt igen. Det var rigtig hårdt, og jeg for-

stod det ikke. Jeg forstod ikke, at han var død. Han 

havde jo lige sprællet på livet løs inde i min mave! 

Han skulle bare sove, ligesom alle andre nyfødte gør!

Det smukke var forbi

Jeg blev eft erfølgende opereret, og da jeg vågnede 

fra narkosen, gik virkeligheden op for mig. Jeg 

fi k Th omas hentet ind til mig, men allerede der 

var det jo ikke min søn længere. Han var jo væk, 

død, borte. Der lå bare et lille lig af en nyfødt i en 

alt for stor vugge. En lille dreng, som vi skulle fi nde 

ud af, hvad der skulle ske med. Th omas var jo væk. 

Og DA græd jeg. For da var det smukke forbi, der 

var der kun døden tilbage, den som havde frarøvet 

os det dyrebareste et menneske kan have - sit barn. 

Vi stod med en masse kærlighed, som var reserveret 

til ham, og som vi ikke kunne komme af med. Vi stod 

med det gabende spørgsmål: hvorfor? Et spørgsmål 

de fl este forældre nok stiller sig selv eft er at have mi-

stet. Hvorfor skulle det ske? Hvorfor skulle vi kæmpe 

i fem dage, når det hele var meningsløst alligevel? 

Tynget af sorg

De første dage hjemme, var jeg nok lidt i chok endnu. 

Hvad var det, der lige var sket? Min krop skreg på 

det her barn, og det føltes som at blive amputeret, 

og jeg ville give en hvilken som helst anden legems-

del i bytte for mit barn. Jeg havde fysisk opbygget 

min krop til at drage omsorg for et barn, som ville 

komme. En omsorg han ikke havde brug for i kapel-

let på sygehuset. Og mine store piger spurgte: ”Hvor 

er lillebror henne?”, ”Hvorfor døde han?”, ”Hvornår 

Liv den 22. november 2010 - Uge 25+3

skal han i jorden?”, ”Hvornår rådner hans krop?”, 

”Kan han mon huske mig, hvis vi ses en dag i en anden 

krop?” Og den mindste på nu 4 år ville ikke sove om 

aft enen for tænk nu, hvis hun ikke vågnede igen. 

En aldeles hæslig og rædselsfuld tid lige eft er, hvor 

vi hverken magtede os selv eller pigerne. Vi var tyn-

get af sorg. Sorgen havde overtaget vores liv. Den 

kom bare. Vi følte os ramt. En sorg der var ander-

ledes, fordi vi mistede et barn, vores barn sammen. 

Det er ikke naturligt.

Eksistentiel krise

Vi har mærket meningsløsheden. For hvori ligger 

meningen at miste sit barn? Jeg har mærket afmag-

ten på min egen krop, hvor man ikke kan forhindre 

det, der sker. Man kan bare være der, for det er man 

tvunget til. Man kan ikke fl ygte eller fi nde en løs-

ning. Det er ikke en naturlig del af vores livshistorie 

som menneske at miste sit eget barn. Det er jo mig, 

der skal dø først. Og det sætter én i en eksistentiel 

krise oveni sorgen. Alt er pludselig i spil. Alle éns 

værdier, holdninger, relationer til andre mennesker. 

Tæppet er revet væk under én, og alt er faldet ud af 

reolsystemet og skal på plads igen. Noget er gået i 

stykker, andet er hurtigt sat på plads. 

Hvis jeg stod med valget en dag, hvilket øjeblik i 

mit liv, jeg ville opleve igen, ville det helt sikkert 

være lige netop det. Mødet med min søn.

Liv

Min lille pige, som vi mistede den 22. november 

2010, er en helt anden historie, som jeg ikke vil 

fortælle så meget om. Liv nåede kun min mand at 

opleve levende, da hun blev taget ud ved kejser-

snit med mig i fuld narkose. Min mand har senere 

fortalt, hvor svært det var at fortælle mig, at også 

hun måtte dø fra os. Det er nok noget af det værste 

at skulle fortælle sin kone. Hendes død har for mig 

været svær at forstå. Hun var jo levende og aktiv, da 

jeg lukkede øjnene ved narkosens indtræden, men 

da jeg slog dem op igen, var der et dødt barn, som 

var mit! Et afsnit mangler i forløbet nemlig der, 

hvor hun forsvinder ind i døden.

Derfor, lige netop derfor, føler jeg, at vi er privile-

gerede. For vi var så heldige at møde vores børn i 

live. Det er der mange, der ikke får mulighed for. Så 

i dag er jeg glad for, at jeg turde se angsten i øjnene, 

eller måske nærmere døden, og møde vores børn, 

selvom de ikke skulle blive her.
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Man har det jo 
med sig i sjælen

Tekst: Louise Raaschou

Foto: Creas

- Man siger, at tiden læger alle sår. Men den kan 

ikke lave om på det, der er sket. Og når man mister 

et barn, der har levet, tænker man på, at nu ville 

hun være så og så gammel. Det kommer man jo 

aldrig af med. Det barn er med dig hele livet…

Sådan har han det i dag, Peter Schaufuss. En mand 

med en imponerende karriere inden for balletten 

og privat far til tre, voksne børn, hvoraf to af dem 

er gået samme vej som ham. Men også en mand 

der i fyrre år har haft  et fj erde barn med sig. I min-

derne. Og i sjælen. Når han taler om hende, siger 

han ”barnet”. Havde hun levet i dag, ville hun være 

på vej mod de enogfyrre år og hedde Zasha. Men 

Peter Schaufuss’ første barn døde i en tid, hvor 

tilknytningen til et dødt barn ikke blev opmun-

tret. Hvor en far ikke blev opfattet som meget mere 

end et vedhæng til mor og barn, og hvor tilbud om 

hjælp til at komme gennem sorgen var ikke-eksiste-

rende…

London 1970 

Balletdanser Peter Schaufuss, og hans daværende 

kone, har været på hospitalet i fi re dage. De er unge, 

Peter Schaufuss er kun tyve år. Hjemme i lejlighe-

den er alt gjort klar til parrets første barn, en pige. 

Men datteren kommer ikke med hjem. De fi re dage 

på hospitalet var de dage, hun levede. En deformitet 

i blodåren mellem lunger og hjerte gjorde det umu-

ligt for pigen at overleve.

- Da hun var et døgn gammel, fandt lægerne ud af, 

at der var noget galt. Hun blev lagt i en kuvøse, og 

vi kunne ikke tage hende op. Der lå hun så, og man 

kunne se, hvordan hun kæmpede for livet. Teknolo-

gien var jo slet ikke som nu. I dag ville man måske 

have opdaget det allerede ved en scanning, inden 

hun blev født, og måske ville man også kunne have 

gjort noget. Jeg kan ikke lade være med at tænke 

på, at det kunne være gået anderledes, hvis det var 

sket i dag, fortæller Peter Schaufuss, der ikke var 

med til at begrave sin datter. Det var ingen af for-

ældrene. Ingen grund til at gnide salt i såret, var 

holdningen dengang.

- Hospitalet sørgede for begravelsen. Jeg ved godt, 

hvor hun ligger, og min daværende kone tog også 

derhen nogle gange. Men jeg har ikke…, jeg har 

ikke noget forhold til det sted. Jeg har ikke haft  lyst 

til eller behov for et konkret sted at mindes hende. 

Tabet er jo i dine tanker og din sjæl. Selve sorgen er 

i din egen krop og hjerne, uanset hvor du befi nder 

dig.

Og der, hvor Peter Schaufuss befandt sig med den 

forfærdelige sorg, var, som det forventedes af en 

Balletmester Peter Schaufuss mistede sit første barn, da hun var 

fi re dage gammel. I en tid, hvor psykologhjælp ikke eksisterede, 

måtte topdanseren håndtere smerten selv. Og han tænker stadig 

på den datter, han mistede for fyrre år siden.
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mand anno 1970: Uden tilbud om hjælp og med 

fokus på sin kones smerte:

- Det var svært for os begge, men jeg tror alligevel, 

at det var værst for min daværende kone. Vi mænd 

føler måske nok, at vi er med til det, men fysisk er 

det jo ikke os, der bærer og føder barnet. Dengang 

så man også anderledes på graviditet og børn. I 

dag bliver begge forældre betragtet som lige, men 

dengang var det kvinden, som havde barnet - og 

så var der lige en mand et eller andet sted i perife-

rien. Det føltes ikke så godt at stå der på sidelinjen. 

Man kunne kun prøve at hjælpe den anden person, 

husker Peter Schaufuss, som lagde låg på sine egne 

følelser. Og dansede.

- Det var bare med at komme videre. Med livet. At 

have en karriere kan også være en fl ugt fra mange 

ting, og min var på teatret, som er en hel anden 

verden end den virkelige. Teatrets verden er urea-

listisk, det er fantasi, og sådan en verden kan man 

fl ygte ind i og bearbejde sin sorg. Måske er det en 

lettere verden, end hvis jeg havde haft  job på kon-

tor. Måske ville der så have været fl ere tanker. Men 

teatret blev min redning. Det tror jeg godt, at man 

kan sige.

Ingen hjælp til sorgen

I dag kan han godt kan se, at en smule hjælp den-

gang måske havde været på sin plads:

- Hvis jeg kigger i bagklogskabens lys, så tror jeg nu 

TEMA: At miste et levendefødt barn

nok, at det havde været godt, hvis man i hvert fald 

havde haft  muligheden. Men det gjorde man ikke 

så meget dengang. Det var bare at tage hjem, skyde 

sorgen væk og fokusere på noget andet. Men sor-

gen kunne sikkert have været håndteret på en bedre 

måde, hvis der havde været en form for hjælp til at 

komme igennem den.

Peter Schaufuss kom igennem. Ikke uden ar, men 

dog igennem. Og fyrre år er lang tid:

- Det var en kolossal stor sorg, det er klart, og det 

var en utrolig forfærdelig tid. Men jeg føler, at det 

er en oplevelse i et andet liv. Dengang var jeg meget 

ung, og når man er ung, har man et helt andet mod 

på livet. Det lyder mærkeligt, men livet bliver mere 

værd, jo længere du lever det, siger Peter Schau-

fuss, som i dag ikke bærer sorgen og smerten med 

sig - uanset hvordan den blev bearbejdet. Og der er 

kommet andre børn til. Levende børn som i dag er 

voksne. Men den lille Zasha har sat sit mærke:

- Hun har betydet meget for mit forhold til de børn, 

jeg har i dag. Det har fået mig til at være mere for 

dem, og jeg har nok også været lidt mere pylret 

omkring dem, da de var små. For døden kommer 

jo tættere på med sådan en oplevelse. Dødsfald 

blandt venner og slægtninge er én ting. Men med 

dine egne børn er det noget helt andet. Jeg værd-

sætter mine børn mere og tager dem ikke for givet, 

men derimod som mit livs mirakel, største bedrift  

og kærlighed.
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- mit liv med Marius



· 13 uger tog det, inden jeg fi k obduktions-

 rapporten.

· Retsmedicineren sagde til mig 3 dage efter  Marius  

 døde, at det var ”et yderst velplejet barn”. Det var,  

 hvad jeg midt i skyldfølelsen over at mit barn døde  

 uventet kunne forholde mig til i 13 uger, indtil den  

 endelig obduktionsrapport kom. 

· Kunne jeg have handlet anderledes? 

· Var det min skyld, at Marius døde? 

· Efter 13 uger var der en arrogant politimand,  

 der oplyste mig om, at der fandtes noget, der  

 hed ”en foreløbig obduktionsrappport”. 

 Men som han udtalte ”Vi kan jo ikke have   

 obduktionsrapporter fl agrende i systemet.” 

 Min oplevelse er også, at praktiserende læger  

 sjældent kender proceduren.

EFTER MARIUS’ DØD
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Et kort liv, 
men et helt liv 

Tekst: Lisa Toft Lang

Foto: Privat 

Et kort liv, men et helt liv. Det var, hvad præsten 

sagde ved bisættelsen af min søn. 

Mit længe ønskede IVF barn kom til verden i de-

cember 2006, og det blev hurtig konstateret, at 

Marius var døv. Vi blev tilbudt ”Cochlear Implant” - 

en operation, der skulle give kunstig hørelse. Jeg fi k 

hele tiden oplyst, at hørelse så tidligt som muligt var 

vigtig, så sprogindlæringen ikke bliver forsinket. 

Imellem alle undersøgelserne forsatte vi vores liv 

med svømning, mødregruppe, ridning, klappe kage, 

spise; med bananer som en klar favorit og hvad et 

almindeligt babyliv ellers består af.

Jeg forestillede mig hurtigt Marius som ingeniør. 

Han havde forkærlighed for hjul og dimser, som 

skulle pilles ved. Klapvognens hjul var fascinerende 

at iagttage. Favoritlegetøjet blev biler - en enkelt 

bamse fandt dog nåde for hans blik.

Charme, selvtillid og lækkert hår. Marius forstod 

at charmere sine omgivelser med vink og smil. Jeg 

tænker tilbage på det levende liv med glæder, be-

kymringer og ikke mindst forventninger om livet 

med en superglad unge, der var livsglad, altid smi-

lende og madglad med en struttende mave.

Marius døde uventet 1 år og 4 dage gammel. 3 uger 

eft er operationen. Obduktionsrapporten gav ingen 

forklaring. Jeg er taknemmelig for at have lært mit 

barn at kende og vred som ind i helvede over, at det 

var så kort. En gåtur på Frederiksberg er ikke læn-

Jeg er taknemmelig for at have lært mit barn at kende og vred 

som ind i helvede over, at det var så kort.

TEMA: At miste et levendefødt barn

gere til venstre ind på legepladsen, men til højre ind 

på kirkegården.

Når jeg får besøg fra mødregruppen og kan se, hvor 

meget et alderssvarende barn kan, ser jeg ind i den 

fremtid, jeg også burde have haft , så det er både 

med glæde og smerte. Smerten og savnet forsætter.

En stor tak til Landsforeningen Spædbarnsdød for 

støtte og hjælp.
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Hvem er man så?
Lasse bliver født tirsdag den 6. marts 2007 kl. 13.50. Vi er himmelhenrykte. 

Lasse er et fantastisk smukt og vidunderligt barn – alt er skønt.

Og dog. Da Lasse har været hjemme cirka 1 døgns tid, bliver han lidt skidt 

og indlægges. 

Tekst: Winnie Buchtrup - mor til Simon, 

Lasse og Mille, bonus-mor til Anders

Foto: Creas · Foto af Lasse: Privat

Lasse har Hypoplastisk venstre hjertesyndrom. Kar-

diologen på Rigshospitalets neonatalafdeling siger, 

at vi skal vide, at det er den sværeste hjertesygdom, 

man kan lide af. Kardiologen fortæller os, at det er 

os som forældre, der skal beslutte, om Lasse skal 

opereres. Det er den eneste hjertesygdom, hvor det 

er forældrene, der skal træff e beslutningen om

operation eller ej (vi fi k senere at vide, at lægerne er 

uenige om, hvorvidt man skal operere børn med denne 

hjertesygdom, og derfor er det forældrenes valg).

Vi får talt med et par sygeplejersker, som har været 

på afdelingen for hjerteopererede børn. De fortæl-

ler meget ærligt om, hvordan børnene har det, og 

hvor svært det er for forældrene – de gør det meget 

neutralt og viser/fortæller ikke direkte, hvad de me-

ner, er det rigtige at gøre.

Vi bruger eft ermiddagen, aft enen og natten til at 

være sammen med Lasse og til at få snakket. Det 

er nogle uendelig svære 

samtaler, vi har, inden vi 

sammen kan træff e beslut-

ningen om, hvorvidt Lasse 

skal opereres. Hvad er livs-

kvalitet? Hvad med vores 

store drenge? Og hvordan 

med vores forhold? 

Hvad hvis Lasse dør under en operation, bliver 

svært hjerneskadet eller hvad hvis han bliver så syg, 

at vi ikke kan have ham hjemme?

8 dage, 9 timer og 50 minutter

Vi kan ikke forsvare, at Lasse skal igennem al den 

smerte, operationer og risici. Vi er enige om, at 

Lasse ikke skal opereres. Vi meddeler vores beslut-

ning og bliver informeret om, at når Lasse tages ud 

af respiratoren, kan der gå alt fra minutter til dage 

og måske uger, før han dør. 

Lasse dør to dage senere. Der går alt i stå – livet bli-

ver fuldstændigt umuligt at leve.

Jeg har mistet min søn, og jeg har truff et beslutnin-

gen om fravalg af operation - hvem er man så?
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Det spørgsmål har det taget mig meget, meget lang 

tid at fi nde svaret på. Mit svar er, at jeg er en mor, 

som ville give mit barn mit eget liv, hvis jeg kunne, 

men det kunne jeg ikke. Det bedste, jeg kunne gøre 

for ham, var at træff e en så uselvisk beslutning som 

muligt og bageft er leve med smerten.

Efter bisættelsen

Jeg kan ikke huske så meget eft er bisættelsen. Jeg 

kæmpede mig igennem dagene. Jeg følte, at jeg var 

ved at blive vanvittig af sorg, og jeg kunne ingen-

ting. Hvis det ikke var for de store drenge, vi har, så 

tror jeg, at jeg havde ligget i sengen hver dag - hele 

dagen. 

Med let pres fra Lasses far og fra de to som besøgte 

os fra kommunens krisehjælp begyndte jeg lang-

somt at sætte mig selv nogle mål. Det kunne være, 

at i denne uge skal jeg komme ud i haven 2 gange, 

eller i næste uge skal jeg gå med ud og handle. Jeg 

kunne slet ikke holde til at være ude blandt an-

dre. Jeg var sikker på, at alle kunne se på mig, at 

jeg havde mistet min søn. Og hvad nu hvis jeg var 

ude og handle og mødte nogen, som ikke vidste, at 

Lasse var død. Hvad skulle jeg så sige?

Det som hjalp mig var, at jeg havde øvet en ”sæt-

ning”, jeg kunne sige, som kort forklarede min 

situation, uden at det blev for uddybende. Det var 

med til at passe på mig.

Landsforeningen

Vi blev tilknyttet en forældregruppe gennem 

Landsforeningen. Men det var ikke helt nemt, da 

der på det tidspunkt ikke var andre, der stod i den 

situation at have mistet et levendefødt barn. Vi kom 

i en gruppe, hvor de øvrige forældre havde mistet 

deres børn under graviditeten. Vi havde alle sorgen 

til fælles. Det har været en fantastisk støtte at have 

andre at dele sorg og historier med. 

Noget andet, der er meget svært at forholde sig til, 

er, at vi oft est helt uforberedte bliver konfronteret 

med vores sorg. Det kan være en artikel om hjerte-

børn i et ugeblad eller et tv program. Det værste var 

nok, da Hjerteforeningen havde sendt os et brev. De 

fortalte om, hvor godt hjertebørn kan have det og 

bad om vores støtte til deres forening. Det slår luf-

ten ud af en, og tankerne fl yver tilbage til det, vi har 

oplevet med Lasse og den umenneskelige situation, 

som vi følte, vi blev sat i omkring vores valg/fravalg 

af operation. 

De andre børn

Nogen siger, at det kan være medvirkende til at lette 

sorgen, hvis man hurtigt bliver gravid igen. Det 

blev jeg, MEN det var godt nok ikke en glad gra-

viditet. Angsten for at miste igen, og kunne/turde 

vi i det hele taget være glade, når vi nu næsten lige 

havde mistet??? Og svigtede vi Lasse, hvis vi mær-

kede en lille glæde?

Havde jeg ikke haft  de to store drenge og Lasses 

lillesøster, som nu er 3 år, så ved jeg ikke, hvordan 

jeg skulle have fundet tilbage til hverdagen. Der 

går ikke en dag, uden jeg tænker på mit englebarn, 

som jeg for evigt elsker og savner. Vi kommer al-

drig til at se Lasses dybblå øjne igen, høre hans lyde, 

mærke hans varme krop eller duft e hans duft . 

Næste nummers tema

Traditioner og højtider
Tekst: Helle Thorup Schmidt

Næste nummer af Stjernen kommer til at handle 

om, hvordan vi fejrer årets højtider og andre mær-

kedage uden vores børn. 

Hvis du gerne vil bidrage til bladet i form af en arti-

kel eller et interview, hører vi meget gerne fra dig.

Det kan være dine overvejelser om, hvordan det vil 

være at skulle holde jul uden barnet, eller hvordan 

det vil være at møde barnets årsdag.

Måske der er fl ere af bladets læsere, der har meget 

konkrete bud på, hvordan disse dage i løbet af året 

markeres. Derfor må I meget gerne henvende jer 

til sekretariatet: helle@spaedbarnsdoed.dk eller på 

telefon 3961 2451.




