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Højtider    ritualer&

Tekst: Sarah Caroline Kenter, næstformand og Cand. Teol.

Foto: Creas · Portrætfoto: Privat

Sorgens følelser

De fl este familier har faste forventninger til, hvor-

dan adventssøndagene, lille juleaft en, juleaft en, 

juledagene og nytårsaft en skal forløbe. De, der har 

større børn, ved også allerede, at der bliver arran-

gementer i vuggestue, børnehave og skoleregi, som 

det forventes, at man møder op til. Og så er der 

julefrokoster, julegaveindkøb, madlavning, julekort, 

bagning, juletræ og hyggen. Det skal være hygge-

ligt. Og det er det også, så længe man har sig selv 

med i det, men det er jo det, som kan være udfor-

dringen, når man har mistet sit barn/sine børn. Alt 

det, der plejer at være glædesfyldt og rart ved alle 

julens ritualer, kan pludselig forekomme uoverskue-

ligt og tomt, og man kan blive bange for, hvordan 

man skal klare at komme igennem december og 

ind i det nye år. 

Hvordan får man så sig selv med i de traditioner, 

som julemåneden byder på? Jeg tror, at det handler 

om at få gjort plads til det døde barn/de døde børn, 

så man undgår følelsen af at skulle sætte sin sorg på 

’stand by’ indtil 1. januar. Det kan godt være, at det 

betyder, at der er ting man må melde fra overfor. 

Og det kan også godt være, at der er arrangemen-

ter, som man må møde op til af hensyn til andres 

DETTE NUMMERS TEMA
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forventninger velvidende, at der ikke vil være no-

gen, der tager særligt hensyn til ens tab. Måske går 

man ikke igennem julen uden at føle ensomhed og 

smerte, men måske er det heller ikke meningen, at 

disse svære følelser helt skal undgås. De følelser, der 

dukker op omkring højtider, er en del af sorgen og 

en del af det at lære at leve med sin sorg. 

Nye ritualer

Jeg har oft e hørt mennesker, der har mistet, sige: 

”Jeg er den samme som før og alligevel helt foran-

dret”. Sådan er det også med julen. Den er, som 

den altid har været med sine faste traditioner, og 

alligevel kan den føles helt forandret. Pludselig er 

det ikke så trygt at gå traditionerne og deres indlej-

rede forventninger i møde, fordi man eft er at have 

mistet føler sig forandret i forhold til det, der ple-

jede at være det samme år eft er år. Men hvis man 

formår at lytte til sig selv og give plads til de følelser 

og nye handlemønstre, som julen kan fordre, så kan 

højtiden også blive en tryg og god tid, som giver os 

mulighed for og rum til at mindes vores barn/børn 

på en særlig måde. Man kan skabe særlige juleritu-

aler for sig selv, familien og det døde barn/de døde 

børn.

For nogen kan det måske give mening at tænke 

på, at når vi fejrer jul, så fejrer vi faktisk fødslen 

af et barn. Et barn som voksede op og som med 

sit budskab om tilgivelse og kærlighed ændrede 

verden. Ligesom alle børn, både dem der dør, og 

dem der får lov at leve, ændrer verden. Ethvert nyt 

menneske gør, at verden ikke er den samme som 

før, han eller hun blev undfanget, og lige meget 

hvornår og hvordan livet ophører igen for dette 

menneske, så har det forandret verden, fordi det er 

blevet en del af nogens livshistorie. Julen er en fi n 

tid til at ære det eller de liv, der er blevet en del af 

vores livshistorie, men som ikke længere er i ver-

den. Liv som på godt og ondt har forandret os, og 

dermed også har forandret vores syn på verden. 

Liv som har givet os en kærlighedsrelation, som 

kan være svær at leve med, men som vi skal fi nde 

ud af, hvordan man lever med. Tilbagevendende 

højtider som f.eks. julen kan hjælpe én til at fi nde 

sin vej i sorgen. For at skabe plads til vores døde 

børn midt i en måske travl tid må vi fi nde på nye 

ritualer og traditioner, der markerer mindet. Højti-

dens tilbagevendende aspekt kan med tiden skabe 

en ny tryghed, fordi højtiden også bringer de nye 

ritualer, som man har skabt, med sig. Og når man 

ikke længere skal fi nde på, men bare ved, at den og 

den dag gør jeg/vi sådan og sådan for at mindes, og 

man i sig selv har fundet ro med eventuelt at måtte 

sige fra over for visse ting, så kan julen igen blive 

glædesfyldt. 

Sorgen vi kan dele

Alle Helgen gudstjenesterne, som afh oldes over 

hele landet, er også en begivenhed med et fast ri-

tual, som giver mulighed for at mindes på en særlig 

måde. Mange af os, der har mistet, har nok private 

ritualer i hjemmet, på kirkegården eller et andet 

sted, som vi holder af. Alle Helgenritualet adskiller 

sig fra vores private ritualer, fordi det er kollektivt. 

Vi viser sorgen frem og bliver synlige for hinanden. 

Vi deler vores sorg i et trygt rum. Alligevel kan man 

blive lidt urolig inden selve ritualet, fordi man skal 

sætte sig op til at gå ind i et rum – både fysisk (kir-

ken) og i sig selv – hvor man ikke bare mindes, men 

også mindes om sorgen. 

I dagligdagen kan vi med tiden formå belejligt 

at lægge sorgen lidt i baggrunden, men ved Alle 

Helgen siger vi ja til, at sorgen bliver synlig og får 

plads. Ritualet har faste led (salmer, prædiken, nav-

neopråb, bønner etc.), som gør, at vi kan læne os 

tilbage og ikke selv opfi nde ”hvad der nu føles rigtigt 

for mig”. Ritualets forskellige led yder en sproglig-

hed, og de udtrykker på hver sin måde i ord, hvor-

dan det er at leve med den sorg, vi er fælles om. 

De to gange jeg har været med til Alle Helgen 

gudstjeneste i Københavns Domkirke, har vi begge 

gange sluttet af med at synge salmen ”Dejlig er jor-

den”, som priser livet og glæden ved livet, og som 

minder os om, at vi er en del af en større historie, 

en del af en verden der rummer død og sorg, men 

som slægt eft er slægt bæres oppe af kærlighed til 

jorden og til livet.

Sarah Caroline Kenter

December venter forude med al 

sin travlhed og alle sine ritualer. 
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De særlige dage uden vores børn

Mærkedagene
Jeg mistede Jonathan den 16. december 1989. Jeg havde 

termin den 31. december, men fødte ham og mistede ham 

den 16. december. Han blev begravet den 21. december. 

Lige efter var det jul og nytår.

med mig selv om, at jeg ville være tavst surmulende 

den kommende jul og stort set ignorere alt andet 

end gaverne og maden. Så måtte jeg se at fi nde en 

løsning på, hvordan mine kommende julehøjtider 

skulle fungere, for jeg vidste, at min barndoms jul 

for altid var tabt. 

Den anden jul eft er jeg havde mistet Jonathan, 

havde jeg så fået min lille, dejlige Sille. Overra-

skende nok fi k jeg lyst til at gå i kirke. Jeg var SÅ 

taknemmelig over at have fået hende, og jeg kunne 

ikke andet end vise min taknemmelighed ved at gå i 

kirke og takke Gud og fejre Jesu fødselsdag. 

Kroppen husker

Nu har julen fået en helt anden betydning for mig. 

Ud over den offi  cielle højtid har jeg fået mine helt 

egne mærkedage, som ærlig talt betyder mere for 

mig end Jesu fødselsdag. Jeg bruger bevidst or-

det mærkedag. Hvis man slår ordet op i Politikens 

Nudansk ordbog, bliver det forklaret således: ”En 

særlig dag som vil blive husket”. Og det er lige præ-

cist sådan, det er, men der sker også noget andet de 

dage, for ikke kun husker vi og ser for os, hvordan 

det, der skete, var. Vi mærker også det, der skete. 

Mærker sorgen, savnet og det der skulle have været, 

men ikke blev. Det vi mangler, og ikke mindst den 

smerte det var at erkende, at det, vi allerhelst ville 

have haft , blev taget fra os. 

Derfor har udtrykket mærkedage en dobbelt betyd-

ning for mig, nemlig en dag der sættes et mærke ved 

i kalenderen som en særlig dag, der skal huskes og 

markeres. Men også en dag der rækker langt ud over 

en konstatering af, at det er en særlig dag. En dag 

hvor noget mærkes indeni, noget som erindres med 

andet end hovedet nemlig de dybe følelser, der er for-

bundet med tabet af barnet. Jeg vil sågar gå så langt 

som til at sige, at kroppen husker, og det mærkes.

Tekst: Susanne Østergaard, psykolog

Foto: Creas · Portrætfoto: Privat

Julen 

Normalt nogle af de dejligste dage om året, tid til 

samvær og hygge med familie og venner, tid til at 

slutte det gamle år af og refl ektere over forgangne 

og betydningsfulde stunder og tid til at se forvent-

ningsfuldt frem til det nye år. Tid til at drømme om 

de stunder, man ved, vil komme og håbe på, at de 

begivenheder, som vi ikke har indfl ydelse på, bliver 

til at klare, og at livet vil smile til os. Gode og vig-

tige dage, dage med tid til at mærke livet og sig selv; 

en afslutning og på samme tid en ny begyndelse.

Jeg kommer fra et absolut ikke-religiøst hjem. Al-

ligevel er min tro vokset i min egen baghave. Jeg 

har, fra jeg lærte Fadervor i skolen, bedt aft enbøn 

og har, så langt jeg kan huske tilbage, altid været 

bevidst om, at vi fejrede Jesu fødselsdag, når det var 

jul. Jeg har sågar i min barnlige naivitet sunget fød-

selsdagssang for Guds søn, stille og for hermetisk 

lukkede døre, så det ikke blev opdaget, for det var 

vist lidt upassende, tænkte jeg. 

Julen 1989 var intet mindre end hæslig. Jeg var ra-

sende på Gud og hans søn, var rasende over, at det 

ikke var mit barn, der havde fødselsdag, og nægtede 

pure at have noget som helst at gøre med den jul. 

Jeg svor og bandede og skældte ud, og samtidig var 

jeg så uendelig ked af det indeni og kunne næsten 

ikke være i mig selv og rumme sorgen og smerten. 

Som månederne gik, og jeg blev gravid igen, var 

jeg godt klar over, at jeg måtte se at få lavet en eller 

anden overenskomst med mig selv og Gud, for mit 

kommende barn skulle jo ikke undvære julen, fordi 

jeg havde et mellemværende med Gud. Jeg blev enig 
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Savn og længsel

Alle mine personlige mærkedage, der hører Jona-

than til, ligger omkring jul. Det faktum, som jeg i 

sin tid forbandede, har jeg nu lært at sætte pris på. 

Men det har også betydet, at jeg har måttet arbejde 

meget med at revidere mit forhold til julen. Jeg har 

igen accepteret, at vi fejrer Jesu fødselsdag, men 

går ikke så meget op i det indholdsmæssige i den 

forbindelse. Næ, det, der betyder noget for mig, er, 

at jeg prøver at gøre dagene stille forstået på den 

måde, at der skal være ekstra plads, tid og rum til 

mine to store børn og samværet med dem, og plads 

til stunder for mig selv, hvor Jonathan bliver husket 

og elsket og ikke mindst savnet. 

Jeg er altid på kirkegården den 16. december, altid 

i buldrende mørke, for kirken ligger ude på landet 

mellem marker, og der er intet lys, når jeg har fri 

fra arbejde. Jeg nyder den stille stund og at tænde et 

lys i mørket, hvilket er meget symbolsk for mig. 

Den 21. december, når jeg kører forbi kirken til og 

fra arbejde, ser den altid ud på en bestemt måde. 

Den ser nøjagtig ud, som den gjorde den 21. de-

cember 1989, da vi begravede Jonathan: Kridhvid 

med en baggrund af stålgrå himmel og et blafrende 

Dannebrog på halv. Jeg kan også høre kirkeklok-

kerne, som de lød den dag. Voldsomt kontrastfyldt; 

nøjagtigt som juledagene blev. 

De dage omkring jul er mærkedage, og det er dage, 

hvor jeg mærker. Jeg mærker den uendelige sorg 

over at have mistet Jonathan, savnet af ikke at have 

endnu en voksen søn og en længsel eft er at have haft  

ham i mit liv og kunne følge ham i hans liv. Jeg mær-

ker en uendelig kærlighed til mine tre børn og en 

ydmyg taknemmelighed over at have to vidunderlige 

levende børn. Jeg mærker det eller de år, der er gået. 

Mærker om jeg har husket at leve nok, eller om der 

er noget, jeg skal gøre anderledes i det kommende år. 

Jeg elsker de mærkedage, jeg har i mit liv - også dem 

der hører Jonathan til. For tænk at have dage hvor 

man giver sig selv ekstra lov til at mærke livet, det 

liv der var og er, men også det liv der ikke blev.

Omgivelserne 

Gennem mit liv og arbejde har jeg erfaret, at der er 

lige så mange måder at holde mærkedage på, som 

der er mærkedage. Intet er forkert, og alle har deres 

personlige måde at markere de dage på, der hører 

deres døde barn til. Fælles for alle måderne er, at 

dagene beskrives som meget smukke og stemnings-

fyldte og meget, meget betydningsfulde. De, der 

er så heldige at have familie og venner, der også 

husker mærkedagene selv eft er mange år, beskriver 

altid dette med stor taknemmelighed. For selv om 

det er en personlig mærkedag, er det meget livgi-

vende at mærke andres kærlighed og omsorg og 

vide, at de tænker på vores døde børn og os.

For mig personligt har det, også hvad mærkedage 

angår, været et tab for mig at miste min mor. Hun 

ringede altid til mig den 16. december og snakkede 

om, hvor gammel Jonathan nu kunne have været 

og viste mig på den måde, at hun tænkte på mig og 

ham. Det har også betydet noget, at jeg har været 

skilt fra mine børns far i snart mange år, for ham 

og jeg kunne altid markere mærkedagene sammen, 

hvilket vi holdt op med, da vi blev skilt. I starten 

var det dobbelt ensomt at tage på kirkegården den 

16. december, og ændringer i livsomstændigheder 

betyder som regel også ændringer af traditioner 

omkring mærkedage. 
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Forældreberetning

Brevet jeg sendte ud 
til vores familie og 
venner ni måneder 
efter, at Albert døde
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Tekst: Kamilla Arve Vesterbæk

Familiefoto: Privat · Foto & illustration: Creas

Det er ikke nemt at skrive julekortet i år. Af den 

simple årsag at intet er, som det skulle have væ-

ret. Albert er død. Det barn, vi havde glædet os så 

meget til, ligger under gran på Nordre Kirkegård og 

minder os om den sorg og det savn, vi resten af livet 

skal leve med. I år gik vi fra den største lykke til 

den største sorg på et døgn. Et døgn, som har bræn-

demærket vores sind, og som vi aldrig nogensinde 

glemmer. Et døgn, der føltes som fl ere år… Sindet 

blev bombarderet med chok, og derfor er fi lmen fra 

den 6. marts blevet spillet igen og igen for vores in-

dre blik. Hver eneste dag i de 9 måneder der er gået. 

Vi skulle sige farvel til Albert midt i et hav af kær-

lighed til ham, og at give slip på sit lille barn er en 

ulykke, som ord ikke kan beskrive. For mig var det 

allerværste øjeblik, da håbet randt ud, og jeg vidste, 

at han skulle til et land, hvor vi ikke kunne komme 

med. Det sendte os ud over skrænten som menne-

sker og som nybagte forældre – og gav os et år, som 

har forandret os for altid. 

Vi er oft e blevet spurgt, hvordan man ”klarer” at 

miste sit lille barn. For Allan og mig har det været 

helt afgørende at deltage i sorggruppen på Skejby, 

fordi vi der fandt både professionel omsorg og stor 

medmenneskeligt nærvær hos de andre forældre, 

som bare implicit forstod hver en tåre og hvert et 

udsagn! Vigtigst af alt har dog været, at vi sammen 

med vores nærmeste har fået lov at tale om Albert 

og vores oplevelser igen og igen. Ikke bare i måne-

derne eft er, men i særlig grad også da sommeren 

var forbi. 

I sensommeren blev det nemlig tydeligt, at vores 

verden blev mere og mere forskellig fra andres. Der 

gik længere mellem folks spørgsmål, og vi mærkede 

en øget forventning om, at ”livet skal gå videre”. 

Velment, det ved vi. Det paradoksale er bare, at 

man ikke bliver mere glad ved at lade være med at 

tale om det, der er svært! Den dag i kapellet mær-

kede alle en del af den smerte, der har bosat sig i 

Allans og mit hjerte. Den dag var det tætteste, I 

kommer på at forstå den virkelighed, vi kun i glimt 

kunne fl ygte fra. 

Fortsættes næste side

Heldigvis havde I en anden virkelighed at vende 

hjem til. En hverdag, som kunne give Jer overskud 

til at være der for os. Hver uge og hver måned har 

givet os nye udfordringer. Heldigvis har vi også fået 

fl ere kræft er. Trods plus- og minusdage har vi hele 

tiden kunnet mærke, at tingene gik fremad, selvom 

tomheden og savnet af Albert viser sig hver eneste 

dag. I små og store ting. Naboens baby, som blev 

født 2 dage eft er Albert, kan nu sidde op i barne-

vognen og pludrer så højt, at vi kan høre det, når vi 

spiser aft ensmad. Tortur! 

Som månederne er gået, står sorgen ikke længere 

malet i vores ansigter. Men den er i sindet og i hjer-

tet. Det må have været svært at se vores forandring 

dette år og ikke at kunne dele den glæde med os, 

som I også havde set frem til. Derfor skal der lyde 

en stor og meget inderlig tak til jer, som har holdt 

fast og er blevet ved med at snakke om Albert og de 

livsbetingelser, hans død har givet Allan og mig. Tak 

fordi I tør mærke en del af vores smerte sammen 

med os, og for at I har turdet spørge og stadig gør 

det! Tak fordi I anerkender Alberts eksistens ved at 

komme på hans grav og tak til jer, som har passet 

og tændt lys, når vi har været på ferie. For en mor 

og en far til et lille barn i Himlen er anerkendelsen 

af det døde barn ligeså vigtig som interessen for et 

levende barn. Jeres omsorg er en væsentlig årsag til, 

at vi er der, hvor vi er i dag.

Sidste jul sparkede Albert lystigt i min mave, og 

både julen og nytåret var fuld af forventning og 

glæde over, at han skulle komme til verden. Disse 

erindringer står meget klart, og derfor er det en 

følelsesladet tid. Familier samles fra nær og fj ern. 

Vores familie mangler en lille mand på 9 måneder. 

Jeg kan næsten ikke holde ud at tænke på det – og 

da slet ikke glæde mig. Derfor betyder det alt, at vi 

på denne aft en kan være et sted, hvor jeg ved, der er 

plads til tårer og eft ertænksomhed. Min søster har 

lavet plads til Alberts billede på reolen, hvor der er 

lys og nisser. Allan og jeg har købt en guldstjerne, 

som vi kan hænge på træet. To håndgribelige sym-

boler, som gør, at han får sin plads – ikke bare i 

hjertet. Det er så vigtigt for mig, at han ikke bliver 

glemt. Håbets lys bliver på mange måder tændt, og 

forhåbentlig bliver Albert storebror til juni. 

Allan og Kamilla
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   Har lige siddet og læst             

  julebrevet fra sidste år.   

  Kan på et splitsekund

   genkalde de følelser, der    

 fyldte alt! Nogle gange tæn-

ker jeg, at det er et under, at 

vi faktisk lever. At vi ikke bare 

overlevede som to ramte kroppe for 

evigt frataget gnisten og med kun et tomt blik 

til overs for alle Jer, der så ihærdigt mindende os 

om, at vi skulle ”tilbage til livet igen”. Nu ved jeg, at 

jeg ikke kommer tilbage til der, hvor jeg var inden – 

jeg bliver aldrig helt ”gamle Kamilla” igen. Det i sig 

selv har også været en afsked. Men på trods af det, 

så ”overlever” vi ikke bare. Vi lever! Takket være Je-

res omsorg og støtte – og takket være den tid og ro, 

vi har fået til at fi nde et sted til savnet af Albert.

Alberts fødselsdag er gjort til offi  ciel fridag resten 

af vores liv. Dagen før var vi begge fuld af minder 

og kunne ikke rigtig fi nde ud af at være sammen i 

det. Så Allan tog til Kashmir koncert og fi k skreget 

noget ud med luft guitar, mens jeg sad hjemme og 

hørte de sørgeligste salmer og klippeklistrede en lille 

bog med sange, som kunne hænge i Alberts træ. 

Vi tog op til ham tidlig om formiddagen med en 

ny vindmølle, blomster og den laminerede bog. Og 

fl aget, vi fi k i bryllupsgave. Tog på ”Ziggy”, hvor vi 

har spist mange gange hver uge, siden han døde. 

Der er mange grunde til pludselig at få en ny stam-

café! Kom tilbage til graven og fandt blomster og 

hilsner fra mange af Jer. I aner ikke, hvor rørte vi 

blev over, at I havde husket vores lille dreng! Næste 

dag regnede det. Vi tog igen på graven. Satte alle 

fl ag på halv og tændte et hav af lys. Alting gjorde 

så forbandet ondt. På ”Ziggy” igen. Der var 

mødregruppe, og de talte om ligegyldig-

heder, mens børnene græd. Så gå dog 

hjem med al Jeres lykke. Sendte dem onde 

blikke. Måtte ud!

I ugerne eft er skete der noget underligt. 

Pludselig opdagede jeg, at det ikke var 

”første gang” med alting. Et år var gået, og 

nu var det ”for anden gang” eft er ny tidsreg-

ning, at jeg skulle forholde mig til vintergæk-

ker, sommerferieplaner og børnefødselsdage 

i vennekredsen. Det underlige var, at jeg 

kunne mærke en forskel fra før at skulle vende hver 

en sten - til nu at kunne ane vejen foran mig. Ikke 

at det blev let. Det blev bare lidt mindre svært end 

sidste år.

Sommeren kom – og Anton kom til verden. Vi er så 

umådelig taknemmelige over, at han er hos os. Han 

ligner sin storebror. Det vil altid være uretfærdigt og 

vores livs tragedie, at Albert ikke kunne blive hos os. 

Anton er vores sprællevende lillebror, og han smel-

ter dagligt vores hjerter. Han er en stor gave og i det 

hele taget en meget tilpas lille dreng. Den store sorg 

og den store glæde lever side om side. Hver eneste 

dag. Det er stort at komme hos Albert med Anton i 

lift en. Har det stadigt lidt vemodigt når årstiderne 

skift er. Det var rart at få Albert puttet med gran, 

nisser og røde æbler fra kolonihaven - og vi glæ-

der os til Alle Helgen, som for os er blevet en meget 

særlig dag. Vi får rum til at mindes, græde og savne 

lidt mere intenst, end det ellers er muligt i hverda-

gen. Om vi dyrker sorgen? Næh. Vi lever med den. 

Det har sin pris at kigge døden i øjnene. Det har vi 

stadig brug for at snakke om engang imellem. Tak 

til Jer, som stadig giver os plads til det. 

Nogle familier tager deres børn til fotograf og andre 

sammensætter billeder fra det forgangne år, når 

årets familiefoto skal i hus. Sådan noget tænker 

man ikke over, før det bliver aktuelt… Så nu er vi 

klar over, at rammen for familien Arve Vesterbæk 

nu og fremover er Nordre Kirkegård, hvis alle skal 

med – og det skal de selvfølgelig!

Godt nytår!

Julebrevet 

året efter 

– et uddrag
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Hver dag er fortsat svær. Mærkedage og højtider er ikke blot svære på 

selve dagen, men i fl ere dage op til og efter. Derfor er det rart med nogle 

faste Carla-traditioner på mærkedagene, så vi har nogle holdepunkter.

Forældreberetning

Barsel uden Lille C

TEMA: Traditioner og højtider

Tekst: Marianne & Kim Kistrup Therkildsen

Foto: Privat

Eft er et drænende fertilitetsforløb får vi endelig 

det barn, vi så inderligt har ønsket os. Fire uger før 

tid og med en fj ervægt på 2.365 gram tager Super 

Carla a.k.a. Lille C vores verden med storm. Hun 

har gulsot, men er ellers fi n. 

Topforelskede i det lille fnug nyder vi begge vores 

lange barsel. Ugerne går med lange solskinsture. 

Nemt barn, men fortsat meget gul. Vi stortrives 

i familielivet med vores tilsyneladende sunde og 

raske lille pige. Men sommeren skal imidlertid vise 

sig at blive den korteste sommer i hele vores liv. 

De tre musketerer bliver hurtigt reduceret i antal, 

da det viser sig, at Carla har en leverdefekt, og en 

operation er uundgåelig. Hun dør, som det første 

barn i Danmark, som følge af operationen. Carla 

blev 10 uger og 1 dag. Fik 7 måneder eft er sin død 

stillet diagnosen Alagille Sydrom, 80% arvelighed. 

Alle eft erfølgende børn skal udredes. Er netop i 

august kommet igennem det første år uden hende. 

Et år i helvede. 

Fortsættes næste side
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Carlas

”svævende alter”

Jul

Familiernes fest. Børnenes højtid. Hvad gør man 

så, når ens datter er død? Den absolut værste højtid 

at komme igennem. Chokket havde netop lagt sig 

eft er Carlas død, og virkeligheden var begyndt at gå 

op for os. En mor i selvmordstanker, en far i angst 

for også at miste sin kone. Juleaft en pressede på. En 

jul med tomme arme, hjemløs kærlighed og tunge 

knuste hjerter. Moster og Gudmor kom på dagen. 

Begge har de spillet en stor rolle i Carlas liv og død. 

Det betød, at der var plads til vores sorg. Sovsen 

brændte på, og anden var tør. Ligegyldigt. Ingen 

dans om juletræet. Ej heller var der stemning for 

den årlige kirkegang. Troen havde forladt os. 

I hendes hjemmesyede julesok var der mulighed 

for at give hende gaver eller kort. Vigtigste Carla-

tradition ved denne højtid er, at hun giver julegaver 

(ligesom hun giver fødselsdags- og mors-/fars-

dags gaver). Gudmor fi k et teaktræsfad med Car-

las håndaft ryk indgraveret. Far fi k en hjemmesyet 

juletræs-stjerne med hendes ansigt på. Mor fi k en 

kæmpe fotoramme med billeder fra et utal af vores 

lykkeligste stunder sammen. Julekort og Carla-

gaver udløser tårer. Tårer med den salte smag af 

vemod og længsel. 

Juledagene dereft er var ligeså ulidelige at komme 

igennem. Det eneste, der gav mening, var Carla, 

og derfor føltes det rart at lave noget til hende. Vi 

fandt derfor på et projekt til stuen i Carlas ånd. Vi 

byggede hende et såkaldt ”svævende alter”. Her står 

et specialdesignet kunststykke i svejset messing 

med hendes navn på sammen med hendes billede. 

Alteret har en indbygningsspot, så vi kan tænde et 

lys for hende. Det gav rigtig god mening at bygge 

det til Carla - særligt i denne tid. 

Fødselsdag

Absolut ikke en bolle-lagkage-dag for os. Intet at 

fejre. Den lykkeligste dag i vores liv var dagen, hvor 

Carla kom til verden, men nu følger sorgen lige i 

hælene på lykkefølelsen. Dagen er en mindedag nu. 

Det var vigtigt for os forinden at opstille en tradi-

tion for dagen, hvorpå vi ville ære hendes minde.

Carlas første udfl ugt gik til Dragør med mor, far og 

Gudmor. Fisk på havnen, høj sol og godt humør. 

En dag vi alle længes eft er nu. Turen gik derfor til 

Dragør på mindedagen. Spadserede samme tur 

som dengang ved vandet og i den gamle bydel. Tog 

billeder af de samme blomster - eksempelvis fra 

stedet med Carla foran stokrosen. Så etårige børn 

alle vegne. Købte et fi gentræ i den hyggelige gågade 

til hende i fødselsdagsgave og plantede det ud i ha-

ven senere på dagen ved hendes første træ.

Om aft enen så vi hendes fi lm - det mest dyrebare, 

vi ejer nu. Sorgen ville ingen ende tage den dag. 

Tvivlen melder sig: Bliver det her liv nogensinde 



pen hver eneste dag. Tankerne er mange og stem-

ningen ufatteligt vemodig. 

Eneste Carla-tradition på dagen var at se hendes 

fi lm, men ellers handlede dagen mest af alt om at 

overleve. Timerne gik med skift evis sex og gråd. 

Rart vi også har lavet hendes værelse færdigt, eft er 

hun døde, så vi har et sted at gå ind og ligge og tale 

sammen - midt i alle hendes ting. Tændte hver et 

lys for hende om aft enen og sendte vores hilsener 

til hende. Meget intim dag og ligeledes var dagene 

eft er. Dødsdagen fi k meget mere opmærksomhed 

fra pårørende i form af mails, sms’er og blomster 

grundet vores opfordringer eft er fødselsdagen. 

En Freja på vej

Marts bliver måneden, hvor to velsignede streger 

viser sig i en graviditetstest. Carla skal være store-

søster til november. Freja har ikke syndromet, men 

angsten fylder for meget til at lade nye forventnin-

ger komme over vores læber. Er hun levedygtig ud 

over tiende leveuge? Eller dør hun inde i maven? 

Ingen tvivl om at Freja er vores lys i mørket. Hun 

skal knus-elskes for to, og forhåbentlig får vi atter 

følelsen af, at livet er værd at leve og verden et godt 

sted at være. 

For altid og for evigt, Lille C.
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okay at være i igen? Alt for få pårørende gav lyd fra 

sig på dagen og lod os vide, at deres tanker var med 

os tre. Er jo dejligt at høre, at vores elskede datter 

gjorde indtryk på andre end bare os to, og at vi er 

fl ere, som mangler og savner hende. Eft erfølgende 

har vi gjort pårørende opmærksom på vigtigheden 

af dette. 

Dødsdag

Ugerne op til dagen, hvor Carla fi k sine vinger, er et 

helvede, og tankerne kredser konstant om hende. 

Alt det hun var igennem. Hendes sidste smil, der 

gik til narkosesygeplejersken. August dengang var 

en lang måned med læger, indlæggelse, krydsen 

fi ngre og til sidst det tragiske udfald. Lysten til livet 

er igen i disse dage ikke-eksisterende. Vi føler os 

forladte. Det føles stadig uvirkeligt, at hun er væk. 

Dag for dag går det til stadighed mere og mere op 

for os, at vi skal blive gamle uden hende. Leve et 

langt liv med et så kraft igt afsavn siddende i krop-




