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Et brev med et vigtigt budskab

Den allerførste 
start af foreningen

Vi har 20 års jubilæum i år 

som selvstændig forening. 

Men der lå et stort arbejde 

forud for denne start, og 

det vil her blive beskrevet 

i korte træk som en del af 

foreningens historie.

Tekst: Ulla Liberg

Portrætfoto: Privat

Foto: Creas 

Da vi for 29 år siden mistede 

vores datter Laura ved vugge-

død, var jeg med i foreningen 

Forældre og Fødsel (FoF). Som 

mange af jer aktive forældre i 

Landsforeningen Spædbarns-

død ville jeg dengang gerne 

bruge denne smertefulde 

erfaring til at hjælpe andre, 

der havde mistet, men også 

gøre noget ved de vilkår, 

man som forældre mødte 

fra forskellige sider. Der-

for skrev jeg dette brev 

til foreningens blad (FoF 

nr. 5 1983), som er af-

trykt her. Jeg mødte stor 

lydhørhed også overfor 

forældre i denne situa-

tion. Navnlig var Claus 

Harbeck, redaktøren af 

bladet, en stor støtte.
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Emnegruppe under Forældre og Fødsel

Brevet blev på en måde det første initiativ til det, 

der senere er blevet vores forening. 

Det kom helt bag på mig, at der var så mange for-

ældre, som reagerede på min opfordring til at ringe 

til mig. Nogle havde mistet for mange år siden, men 

havde oplevet et tabu og trængte meget til at snakke 

med en anden, der kendte følelserne indefra. Det 

blev til mange gode og givende samtaler. Men det 

var også hårdt at have opgivet sit private telefon-

nummer, for jeg vidste, at jeg ikke bare kunne sige: 

”Vil du ringe om en time”, da det kunne være svært 

at få ringet op igen. 

Jeg sluttede oft e samtalerne og senere gruppefor-

løbene med at spørge, om de kunne tænke sig at 

være en forælder, andre kunne ringe til. Og de fl este 

sagde til min positive overraskelse JA. Derfor blev 

det eft erhånden aft alt med Anne Olsen (nu Do-

minik), som dengang var lønnet forretningsfører 

på landskontoret, at hun skulle være den, der blev 

ringet til og som fordelte opringningerne. Der blev 

oprettet en emnegruppe med undergrupper rundt 

i landet på linje med andre grupper om amning, 

kejsersnit, for tidlig fødte osv. Men vores gruppe 

blev hurtigt større end mange af de andre. Vi lavede 

egne landsmøder og interne nyhedsbreve for at 

fi nde en fælles praksis og klæde kontaktpersonerne 

bedre på til opgaven.

Jeg var selv helt uforberedt på, at jeg kunne miste et 

barn, som jeg passede godt på. Derfor synes jeg, det 

var vigtigt, at foreningen FoF både kunne rumme 

TEMA: Mistet for længere tid siden

forældre til de levende børn og deres sorger og glæ-

der, men også synliggjorde, at børn kunne dø før, 

under eller eft er fødslen. Det var ikke alle enige i. 

Nogle forældre skrev til foreningen, at de blev me-

get utrygge ved at læse forældreberetninger i vores 

fælles blad om det at miste. Det gjorde, at redaktø-

ren måtte begrænse vores synlighed i bladet.

Fra FoF til medierne

Der blev i 80’erne skrevet rigtig mange artikler i de 

store aviser og blade om os forældre, der mistede. 

Det gjorde også, at når vi som gruppe søgte mid-

ler, fi k vi en del penge fra fagforeninger, fonde m.v. 

Men mediernes fokus betød samtidig, at foreningen 

fi k endnu fl ere henvendelser fra forældre, der havde 

mistet. En opgørelse fra 1987 viser, at vi var 82 kon-

taktforældre spredt over hele landet. Mange af dem 

kunne jeg have lyst til at nævne ved navn, fordi de 

knoklede med at bygge vores emnegruppe op på 

forskellig måde. Det blev eft erhånden et problem 

tidsmæssigt at koordinere det hele på sekretariatet 

hos FoF, og vi begyndte at tale om at lave en egen 

forening. 

De professionelle var lydhøre

Det var ikke kun forældrene, vores emnegruppe 

brugte tid på. Et andet aspekt var vores arbejde 

med de professionelle indenfor sundhedssektoren, 

pædagoger m.m. De ville meget gerne høre for-

ældrenes perspektiv på mødet med dem, når man 

har mistet et barn. Der var stor eft erspørgsel eft er 

oplæg på forskellige uddannelser og arbejdspladser. 

Fortsættes næste side
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Det føltes meget meningsfuldt at deltage i dette ar-

bejde, fordi der var en parathed til ikke kun at lytte, 

men også til at ændre på egen praksis.

Her er et par eksempler fra disse år: Vi fi k i 1985 i 

samarbejde med bl.a. retsmediciner Karin Helweg 

Larsen arrangeret en stor tværfaglig (jordemødre, 

læger, sygeplejersker, sygehjælpere, psykologer) 

konference hos WHO. I alt havde 600 tilmeldt sig, 

men vi havde kun plads til 230 deltagere. Det er et 

eksempel på den store interesse, der var for vores 

viden. Den konference bevirkede, at mange fødeaf-

delinger straks lavede en ny procedure over for for-

ældre, der mistede, hvor de fx gjorde mere ud af at 

tilbyde forældrene at holde eller se det døde barn. 

De fotograferede alle børnene, så forældrene kunne 

vende tilbage, hvis de fortrød, at de ikke selv havde 

taget billeder. Året eft er arrangerede vi en tilsva-

rende konference med fokus på vuggedød; også i 

samarbejde med WHO. Den førte bl.a. til, at proce-

duren på en retsmedicinsk afdeling blev ændret, så 

der ikke kun var en vagtmand tilstede ved synet af 

det døde barn. 

Politiet både her og i Sverige brugte en artikel om 

forældreperspektivet i uddannelsen af politibe-

tjente. I samarbejde med psykolog Inge Albrecht 

skrev jeg en pjece til forældre og pårørende, der lige 

havde mistet et lille barn. Den blev senere udgivet 

af Sundhedsstyrelsen. Vi lavede også selv pjecer om 

vores emnegruppe til hospitalsafdelinger med gode 

råd og henvisning til vores emnegruppe i FoF. 

Vores egen forening dannes

Jeg husker tydeligt den generalforsamling på Bel-

lahøj Vandrehjem 1988, hvor det blev besluttet, at 

vi skulle være en selvstændig og økonomisk uaf-

hængig afdeling under FoF. Her kom Solvejg Ritzau 

ind i billedet. Hun meldte sig på opfordring, som 

den første lønnede koordinator; en løsning alle var 

meget glade for. 

I det første halve år som selvstændig gruppe foregik 

koordinationen fra Solvejgs hjem, og hun fi k endnu 

ingen løn, bl.a. fordi svaret på diverse ansøgninger 

trak i langdrag. 

I 1992 blev vi så helt adskilt fra Forældre og Fødsel 

- og det er dette jubilæum, vi nu fejrer.

Et andet barn

Selvom jeg fi k et barn 2 år eft er, at Laura døde, blev 

foreningen næsten som et andet barn for mig. At 

foreningen nu blev selvstændig, føltes derfor for 

mig ligesom, når ens voksne børn fl ytter hjemme-

fra, og man har stor tillid til, at de nok skal klare 

sig, uden at man behøver at være bekymret.

Det var en lettelse for mig eft er mange år nu ikke 

længere være i direkte kontakt med så mange for-

ældre, som nylig havde mistet. Min rolle blev mere 

at søge penge og holde forbindelse med vores inter-

nationale kontakter. Jeg var i 80’erne både i Italien, 

Belgien og Sverige for at mødes med lignende 

forældregrupper. I Sverige blev de meget inspireret 

af vores organisationsmodel, da de skulle oprette 

deres forening.

2012

Det var dejligt for mig at være til indvielse af for-

eningens nye kontor på Instituttet for Blinde og 

Svagsynede for nylig og møde de forskellige en-

gagerede ansatte og frivillige medarbejdere og se 

endnu et fl ot nummer af Stjernen. Det er noget 

andet end vores kopier med gennemslagspapir og 

spritduplikater, som jeg har liggende i massevis fra 

den tid. Det afspejler udviklingen fra den oprinde-

lige græsrodsorganisation båret af frivillige til da-

gens professionelle organisation med fl ere ansatte, 

som kan støtte den stadig store gruppe af frivillige 

forældre. 

Hvis man i dag spørger mig, hvad jeg selv vurde-

rer, som det vigtigste, jeg har udført i mit liv, er det 

arbejdet med at oprette og udvikle vores forening 

og også gennem den påvirke de forskellige instan-

ser, så der trods alt er en anden praksis over for 

forældre, der mister i dag. Men jeg ville selvfølgelig 

allerhelst ønske, at vores Laura nu var en voksen, 

dejlig kvinde.

Ulla Liberg
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Et helt nyt sprog

Da sorgen blev synlig

Det begyndte som et lille side-emne i en anden forening, uden lokaler og 

med papirerne i en papkasse. I dag kan Landsforeningen Spædbarnsdød 

markere sit 20-års jubilæum som det sted, hvor forståelsen er størst. 

Solvejg Ritzau er en af dem, der fi k det til at ske.

Tekst: Louise Raaschou

Foto: Brian Vang Olsen

Vi er i starten af fi rserne. Solvejg Ritzau er medlem 

af foreningen Forældre og Fødsel, hvor forældre 

kan mødes og dele erfaringer inden for specifi kke 

problematikker. Det kan være kolik eller hoft e-

skred. Eller problemer med amningen. Og det er 

egentlig slet ikke et forum for en mor, der har 

mistet sit barn, men der er ikke andre steder at gå 

hen for Solvejg. 

Ti år tidligere, i 1973, fødte hun sit og sin mands 

første barn, Sigurd, som kom til verden i 35. uge. 

Han led af Potters Syndrom, havde ingen anlæg til 

nyrer og levede kun ganske få timer. Og det var så 

det. For sådan så man på det, da Solvejg blev mor 

første gang.

- Sigurd trak ikke vejret og var helt blå, da han kom 

ud, og med det samme blev han taget fra mig. Jeg 

blev kørt ind på et skyllerum, hvor sygeplejersken 

satte tilkaldesnoren fast på min bluse. ”Du kan 

ringe, hvis der er noget,” fi k jeg at vide, og så lå jeg 

der alene og anede ikke, hvad der foregik, husker 

Solvejg. 

Bare kom videre

Hun husker alle detaljerne på trods af de næsten 

fyrre år, der er gået, siden Sigurd både kom til og 

forlod denne verden. Beskeden om, at Sigurd var 

blevet genoplivet og var blevet kørt til et større 

hospital. Afvisningen af hendes ønske om ikke at 

redde ham for enhver pris - for Solvejg havde arbej-

det i Åndssvageforsorgen og vidste hvilket liv, der 

ventede svært hjerneskadede børn. Hun husker 

beskeden om, at Sigurd var død i ambulancen. Og 

hvordan hun senere måtte kæmpe for at få lov til 

selv at begrave sin søn, for det plejede hospitalet at 

tage sig af - hun og hendes mand skulle bare lægge 

det bag sig og komme videre. Men Sigurds forældre 

brød med normen og insisterede:

- Det, at vi selv var med til at begrave ham, reddede 

mig nok fra at gå helt i stykker og blive alkoholiker 

eller stofmisbruger, siger Solvejg Ritzau, der ellers 

håndterede situationen, som det blev forventet: 

Dagen eft er Sigurds fødsel sad hun atter på sin pind 

som lægesekretær i sin mands privatpraksis og var 

kommet videre. Udadtil.

- Men indeni var jeg nærmest psykotisk. Man tror 

jo, at man er ved at blive skør, når man går med alle 

de tanker og følelser og den store sorg og smerte - 

mens hele verden agerer, som om der ikke er sket 

noget. Og jeg havde ingen at snakke med. Men jeg 

tror nu, at jeg reagerede meget sundt derhjemme. 

Jeg råbte og skreg og hylede og drak mig fuld, og 

jeg kan huske, at jeg engang knaldede en stege-

pande hårdt ned i køkkenbordet. For man har 

behov for at give sorgen lyd. Man kan ikke være i 

det, i al den smerte, og bare græde pænt og pudse 

næsen, mener Solvejg Ritzau. Når hun kigger til-

bage til den tid, husker hun mest fraværet af ord:

- Selv de, der havde gennemgået det samme, kunne 

ikke sige noget. Jeg havde en farbror og tante, der 

havde mistet nogle år før mig, og de kom med en 

blomst, men stod så ellers bare og kiggede på mig. 
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Ingen kunne snakke om det. Man havde ikke spro-

get, for det var ikke et emne, der nogensinde var sat 

ord på, fortæller hun.

Sorgen får en stemme

Men så, i de tidlige fi rsere, begynder ordene at 

dukke op. Ikke højtråbende og ikke mange, men 

sorgen over at miste en baby får dog en stemme. 

Solvejg græder, da hun for første gang nogensinde, 

otte år eft er Sigurds død, kan læse et indlæg i avisen 

fra en mor, der også har mistet. Og også hos for-

eningen Forældre og Fødsel bliver man opmærk-

som på behovet: Spædbarnsdød får sin egen, lille 

emnegruppe. 

Behovet for hjælp er dog større, end en lille emne-

gruppe kan klare: Eft er fem år er henvendelserne 

omkring spædbarnsdød vokset så meget i antal, at 

det fylder for meget til blot at være en lille gruppe, 

og Solvejg bliver spurgt, om hun kan hjælpe. Det 

mener Solvejg godt, at hun kan - sideløbende med 

sit jura-studie og et butiksjob - og snart er hun den, 

forældre skal henvende sig til, hvis de har mistet et 

barn. 

- Men det var umuligt for mig at hjælpe, medmin-

dre jeg nærmest sad ved telefonen i døgndrift . Når 

jeg kom hjem fra mit studie eller job, kunne der 

være elleve registrerede opkald på telefonsvareren, 

men kun én havde lagt en besked. For man kan 

bare ikke sige noget på en svarer, når man lige har 

mistet sit barn, fortæller Solvejg Ritzau, der i sam-

råd med sin mand beslutter sig for at droppe job og 

studier og hellige sig forældre til døde børn på fuld 

tid. Og bruge kræft er på at oplyse fagpersonale om, 

hvad forældrene har brug for, når et spædbarn dør. 

- Mange fi k slet ikke set deres barn på hospitalet. 

Eller de fi k kun lige lov til at sidde med deres søn 

eller datter i fem minutter, mens en sygeplejerske 

stod ved siden af og holdt øje, og dereft er tog bar-

net væk. Og bedemændene sørgede for det hele 

uden forældrenes deltagelse. Forældrene blev slet 

ikke oplyst om de muligheder, de rent faktisk har 

- at de selv kan være med hele vejen. For eksempel 

selv klæde deres barn på og lægge det i kisten, 

husker Solvejg Ritzau, der de næste ti år nærmest er 

på turné rundt i landet. Flere gange om måneden 

holder hun oplæg på hospitaler, fødegange og i 

begravelsesforretninger, for jordemødre, læger, 

sygeplejersker og bedemænd.

Fagpersonalet lytter. Og langsomt bliver den vigtige 

viden om forældrenes behov udbredt.

Landsforeningen 

Vi er i slutningen af fi rserne. Spædbarnsdød er 

stadig et emne i Forældre og Fødsels regi, men 

eft erhånden vokser en interessekonfl ikt frem mel-

lem foreningens oprindelige målgruppe og emne-

gruppen spædbarnsdød:

- Foreningen ville ikke have døde børn som emne. 

Der måtte heller ikke stå noget om det i medlems-

bladet. Omvendt havde de forældre, som havde 

mistet, jo overhovedet ikke lyst til at læse om ba-

byer, der ikke sov på grund af kolik. Samtidig kom 

der mere og mere fokus på emnet spædbarnsdød i 

medierne og off entligheden, og Forældre og Fødsel 

frygtede, at det var på bekostning af deres fokus-

områder - at de ville få sværere ved at skaff e midler, 

forklarer Solvejg Ritzau.

I 1988 får den, for foreningen så prekære emne-

gruppe, særstatus og har ikke længere til huse i 

Forældre og Fødsels lokaler. I stedet bliver post-

adressen Solvejgs egen. Emnegruppen tager ikke 

meget plads hjemme hos Solvejg i og med, at en 

papkasse, af den slags man får kopipapir i, rummer 

al dokumentation. Vil man se foreningens lokaler, 

må man også kigge på kassen, for lige nu rummer 

den alt, hvad der udgør Landsforeningen Spæd-

barnsdød. Eft er et par år er behovet for faktiske 

lokaler dog presserende, og Solvejg banker på døre: 

I Gentoft e Kommune får borgmesteren besøg, for 

Solvejg ved, at kommunen har nogle lokaler stå-

ende tomme, og hun får lavet en aft ale, så emne-

Solvejg Ritzau fotograferet til Landsforeningens årsmøde.



Stjernen 2/2012 · side 11

TEMA: Mistet for længere tid siden

gruppen kan rykke ind huslejefrit. Yderligere et par 

år går, før temaet spædbarnsdød får komplet, selv-

stændig status, og da de sidste bånd til Forældre og 

Fødsel bliver kappet i 1992, er Landsforeningen 

Spædbarnsdød en realitet. 

Men uden penge er det svært at sætte handling bag 

ønsket om at hjælpe de forældre, der mister deres 

barn, og også Amtsrådsforeningen får besøg af 

Solvejg: Mødt med argumenter om, at sagen berø-

rer alt for få borgere til at bruge penge på den, 

beder hun politikerne om at forestille sig et enkelt 

billede - og bageft er forsvare et afslag om midler 

over for vælgere. De fl este åbner for kassen ved 

tanken om omkring tusinde børn, der pludselig dør 

- ikke spredt ud over et år, men på én dag, alle på 

én gang ved en ulykke. 

- Sorgen er jo den samme for det enkelte forældre-

par og familie, uanset om det ”kun” er deres barn, 

der dør, eller om der dør ni-hundrede andre børn 

på samme tid, forklarer Solvejg Ritzau på samme 

måde, som hun dengang forklarede det for amtspo-

litikerne:

- Det gør jo ikke sorgen mindre, at børnene ikke 

alle dør på én gang, så behovet for hjælp og støtte er 

heller ikke mindre.

Da foreningen nogle år senere er økonomisk truet 

på sin eksistens, og daværende socialminister, 

Karen Jespersen, afviser støttemidler, rykker Sol-

vejg ud med hele arsenalet: Hun organiserer en 

demonstration, som skal fi nde sted på Christians-

borgs Slotsplads, så socialministeren med egne øje 

kan se, hvor mange der har brug for, at foreningen 

eksisterer. Og Solvejg har forældrene med sig.

Forældre til døde børn i hele landet sender hilsner 

og fotos af deres børn, og fl ere forbereder sig på at 

tage til hovedstaden. Dagen inden slaget skal stå, 

bliver Solvejg ringet op af socialministeren, som er 

villig til at afsætte midler til foreningen - forudsat at 

Solvejg afb læser demonstrationen - og Landsfor-

eningens eksistens er sikret for en periode. Men 

kampen for at skaff e midler slutter aldrig rigtigt, og 

Solvejg er konstant på jagt eft er foreningens økono-

miske overlevelse. Ti år eft er, at hun besluttede sig 

for at gøre omsorgen for forældrene til sit fuldtids-

job, vælger Solvejg at trække sig. 

Det særlige sprog

Vi er her, nu i 2012, i begravelsesforretningen, Den 

Sidste Rejse. Solvejg Ritzau er i dag bedemand, og 

på væggen i hendes lyse kontor hænger en plakat 

med et citat af Søren Kierkegaard. Det handler om, 

hvordan man bedst kan støtte et medmenneske i 

krise. At man må tage udgangspunkt dér, hvor den 

sørgende er og fuldt ud anerkende hans eller hen-

des følelser. At man bestemt ikke hjælper nogen 

ved tromle frem med meninger og holdninger til en 

oplevelse, man ikke selv har haft . Kierkegaard skrev 

det i 1859, men det kunne ligeså godt være trykt i 

en pjece fra den forening, Solvejg var med til at 

skabe.

- Det er jo noget af det vigtigste, når man har mistet 

sit barn: At omverden anerkender barnet og der-

med også tabet og sorgen. Man behøver ikke sige så 

meget, bare give udtryk for, at man ved, hvad der er 

sket. Så forældrene ikke føler sig helt alene med alle 

tankerne og følelserne, siger Solvejg Ritzau og tager 

et kig på Landsforeningens resultater:

- Vi er helt klart nået langt. I dag er der meget mere 

generel viden om spædbarnsdød,  og hvad det gør 

ved forældrene. Nogle ting er blevet en selvfølge på 

landets fødeafdelinger, for eksempel at få taget 

hånd- og fodaft ryk af barnet, og der er en hel ”ma-

nual” i håndtering af spædbarnsdød på hospita-

lerne. Vi har fået nedsat abortgrænsen, og der er er 

også kommet fokus på de for tidligt-fødte. Jeg 

synes, at foreningen er god til at udvikle nye tiltag: 

For eksempel at man nu arrangerer sorggrupper i 

samarbejde med nogle hospitaler, mener Solvejg 

Ritzau.

Hun håber, at de forældre, der bliver medlemmer af 

Landsforeningen, vil fortsætte deres medlemskab i 

en eller anden form, også eft er de ikke selv længere 

har behov for foreningens støtte. For det er nu 

engang kun folk, der selv har mistet, som fuldt ud 

kan forstå, hvad forældrene gennemgår:

- Jeg tror ikke, det ville fungere, hvis Landsforenin-

gen udelukkende bestod af mennesker, der ikke selv 

har prøvet at miste et spædbarn. Vi, der har været 

igennem det, taler et uudtalt sprog. Det er ikke så 

meget, hvad der bliver sagt, som det vi ikke siger. 

Som vi bare ved, at den anden også føler eller har 

følt. Jeg kan for eksempel være nok så lydhør og 

rummelig i en samtale med en kræft ramt kvinde, 

men i sidste ende ved jeg jo ikke, hvordan det er at 

have brystkræft … Jeg plejer at sige, at to døve taler 

bedre sammen end en døv og en hørende gør, 

fastslår Solvejg Ritzau.



Forældreberetning

I hjertet gemt, 
men aldrig glemt

Jeg mistede mit andet barn, Emilie for 4 ½ år siden i 2007. Indvendig 

vuggedød kaldte lægerne det, og vi fandt aldrig en årsag på hendes plud-

selige død i uge 35 af graviditeten. Håb og drømme for fremtiden syntes 

pludselig uklare og uopnåelige, da jeg stod med mit døde barn i armene.

Tekst: Helene Nederskov Hovmann

Foto: Privat · Tegning: Heather Spears

Udover at være mor til Emilie er jeg også mor til 

Lina fra 2005 og Noah fra 2008. Graviditeten med 

Noah var selvfølgelig præget af bekymringer og 

angst for fremtiden. Samtidigt havde jeg en tro på, 

at det nok skulle gå. Men hvis jeg skal være helt 

ærlig, tror jeg, at min sorg blev skubbet en anelse 

til side til fordel for det nye liv i maven og til fordel 

for familien. Ikke at jeg ikke sørgede undervejs, det 

gjorde jeg bestemt. Med al den afmagt og fortviv-

lelse over skæbnen og over omverdens manglende 

forståelse. Familie og venner mener det godt, når 

de ikke taler om hende, det må jeg i hvert fald tro 

på. Ikke desto mindre gør det ondt ikke at kunne 

tale om Emilie, som jeg kan i forhold til mine to 

levende børn. Folk, der ikke har oplevet lignende, 

kan aldrig sætte sig ind i smerten, sorgen og savnet. 

Ja, nogle gange kan jeg heller ikke helt selv forstå 

det, når det overmander mig og igen og igen tvin-

ger mig til at se sorgen fra en ny vinkel. 

Ensomheden

Jeg har til tider følt mig meget alene. Alene om at 

have kendt Emilie på den måde, man nu kan kende 

sit barn, mens man bærer det under hjertet, og 

alene om at savne hende hver eneste dag. Styrken til 

at håndtere det har jeg fundet i mine levende børn, 

mine forældre og i den støtte, jeg dengang modtog 

fra Landsforeningen og fra min forældregruppe. 

Det har været den bedste medicin for sjælen at 

være sammen med andre mennesker, som har 

oplevet præcis det samme som mig. Ikke fordi vi 

nødvendigvis har snakket om vores døde børn hele 

tiden, men fordi vi har haft  en dybere forståelse for 

hinanden og en samhørighed, der ikke altid behø-

vede at blive udtrykt. Jeg har også fået nye venner, 

som ikke selv har mistet, men som har gjort en 

ære ud af at spørge ind til mig, være nysgerrige og 

respektfulde omkring mindet og savnet. Det vil jeg 

for altid værdsætte og støtte mig til, når jeg er ked 

af det.

Mindet består

Ser jeg tilbage på forløbet og alle de ting, der også 

skete i mit liv eft erfølgende, hvor Noah fi k epilepsi, 

og hvor vi oplevede to pludselige dødsfald med et 
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barn i vuggestuen og en voksen i familien, ja så får 

jeg helt åndenød. Jeg tror, at jeg indimellem glemte 

at være i sorgen, fordi der skete så meget, hvilket 

jeg ikke tror var helt sundt. 

I dag tør jeg godt være fuldt ud i sorgen. Det kan 

jeg fx være ved at høre det smukke stykke musik, 

som vi spillede til Emilies bisættelse, eller når jeg 

besøger graven og ser hendes to små fodaft ryk ud-

skåret i stenen. Jeg tror aldrig, at sorgen forsvinder, 

men nu er mindet om Emilie også smukt og varmt 

i mit hjerte. Jeg har en enorm ømhed omkring 

min datter. En sorg over at jeg ikke lærte hende at 

kende, en taknemmelighed for at hun gav mig så 

meget og en forestilling om, at hun har givet mig 

Noah. Sådan har jeg valgt at se på det. Jeg er ikke 

religiøs, men jeg er sikker på, at vi skal ses igen. 

Emilie er min skytsengel, og hun er altid med mig. 

Når ting lykkes i mit liv, er jeg sikker på, at hun har 

haft  en fi nger med i spillet, og når alt ser sort ud, 

er hun også med mig og aer mig på skulderen. Og 

i mine drømme kan jeg mindes hende på en rar 

måde. 

Tegningen af Emilie, som vi fi k tegnet af Heather 

Spears, hænger i vores stue. Nedenunder tegningen 

hænger hendes hånd- og fodaft ryk. Der er rigtig 

mange, som spørger ind til det, når de besøger os, 

og jeg bliver altid meget varm om hjertet, når jeg 

skal fortælle om hende. Jeg er jo utrolig stolt over 

også at være mor til hende. Samtidig er hun en del 

af vores hverdag, når vi kan se hende der på væg-

gen. Og hun er også en del af mine andre børns liv. 

Lina og jeg snakker tit om Emilie og om, hvad der 

sker, når man dør. Døden er ikke længere et tabu, 

man ikke kan snakke om i vores familie, og det er 

rart. 

Accept, udvikling og forandring

Sørgmodigheden over at have mistet Emilie er der 

stadigvæk i dag, dog i en anden form. Den over-

skygger ikke hele min verden. Jeg kan også mærke, 

at det, jeg har oplevet, har udviklet mig både per-

sonligt og i den faglighed omkring sorg, som nu 

er blevet mit speciale (Helene er snart uddannet 

psykolog, red.). For mig er det en meget vigtig 

forudsætning for at acceptere min egen erfaring, at 

jeg kan bruge den aktivt. Jeg kan i hvert fald bruge 

det nye syn, jeg har på verden og den nuancering af 

livet, som Emilies død har givet mig, til at støtte og 

hjælpe andre mennesker. Det betyder alt for mig. 

Jeg har af samme grund været frivillig gruppestar-

ter i Landsforeningen i 2½ år nu.

Den udvikling, jeg har gennemgået og til stadig-

hed vil gennemgå, vil jeg ikke være foruden, men 

jeg tror kun forandringen er til stede, fordi jeg har 

accepteret, at min datter er død. Jeg har accepteret, 

at det er sådan min historie nu skal fortælles. Dette 

gør også, at jeg er meget åben omkring Emilie. Jeg 

behøver ikke længere at frygte, hvad andre folk 

tænker, når jeg siger, at jeg har tre børn, men at 

en af dem ikke er hos os længere. For jeg har ac-

cepteret de ændrede vilkår i mit liv. Jeg forsøger at 

rumme folks uhensigtsmæssige kommentarer, og 

når folk glemmer hendes årsdag. Men det gør sta-

digvæk ondt, for det betyder rigtig meget for mig, 

at de, jeg kender, husker hende. Dog kan jeg ikke 

forlange, at de gør det, og jeg synes indimellem,  at 

det kan være svært at bede om. Måske det bliver 

lettere med tiden – jeg ved det ikke. Det, jeg ved 

med sikkerhed, er, at jeg aldrig vil blive den samme 

igen. At jeg altid vil se vemodigt på piger, der har 

den alder Emilie ville have nu, og at det er okay. 

Jeg føler mig på én gang sårbar, men på samme tid 

ufattelig styrket.
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Tretten år 
efter

Jeg har en tegning hængende på 

væggen. Den forestiller et nyfødt 

barn, der ser ud som om han sover. 

Barnet er min dreng, Isak, og teg-

ningen har fulgt mig, uanset hvor 

jeg har boet, i snart tretten år. 

Tekst: Louise Raaschou

Tegning: Anne Gyrite Schütt

Portrætfoto: Privat · Foto: Creas

Selvfølgelig skulle jeg slet ikke have en stregteg-

ning hængende af et barn, der aldrig bliver ældre. 

Jeg skulle have haft  billeder som vekslede gennem 

årene, og som i år ville være af en teenager. Men 

jeg kan ikke se det for mig. Jeg kan ikke se ham for 

mig. Det er mange år siden, jeg holdt op med at 

forestille mig, hvordan han ville være i dén og dén 

alder. Jeg tænker heller ikke med det samme på 

Isak, hvis jeg møder en dreng med samme fødselsår 

som ham. Det gjorde jeg engang, men ikke længere. 

Jeg har tænkt over, om jeg savner ham. Kan jeg 

fi nde et savn eft er den dreng, som jeg aldrig lærte 

at kende uden for min mave? Jeg tror det ikke. Ikke 

som jeg ellers defi nerer savn, ikke som jeg ellers 

kan savne mine levende drenge. Det første år eller 

to savnede jeg ham, så jeg troede, jeg skulle miste 

forstanden. For han manglede jo! Meningen var, at 

vi skulle have haft  et liv sammen, meningen var, at 

jeg skulle være mor, og jeg husker savnet dengang 

som en fysisk smerte. Men med årene er savnet 

blevet til noget andet. Det er fl ydt sammen med 

alle de følelser og tanker, jeg har omkring Isak. Jeg 

kigger på tegningen af ham og den dreng, jeg ser, 

repræsenterer den mest smertefulde tid i mit liv. 

Tiden hvor jeg gik i tusinde stykker og den lange 

tid, det tog mig at sætte mig selv sammen igen. Han 

er markøren for mit ”før” og ”eft er” liv. Han er mit 

paradoks, for på den ene side fylder han ikke næv-

neværdigt i min bevidsthed i hverdagen. Hvis jeg 

for eksempel bliver spurgt om, hvor mange børn, 

jeg har, er svaret to. Jeg har ikke mere behov for at 

slå fast med syvtommersøm, at jeg fødte og mistede 

Isak, og jeg tæller ham ikke med i hverdagens bør-

nefl ok.

På den anden side er han det mest skelsættende, 

der nogensinde er sket for mig, og jeg tror, at han 

har haft  mere betydning for, hvem jeg er i dag, end 

mine levende børn har. Eller rettere: Hans død og 

tabet af ham forandrede så meget mere i mig, end 

det at blive mor på den normale måde - til levende 

børn - gjorde. Og derfor er det noget nær alfa og 

omega for mig, hvordan nye mennesker i mit liv 

håndterer det, hvis jeg vælger at fortælle dem om 

ham. 

Tretten år er lang tid. Jeg græder meget sjældent 

over Isak. Med få undtagelser faktisk kun på hans 

fødselsdag, på kirkegården, hvor jeg lader mig selv 
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gå tilbage og husker. Hvordan hans 

kind duft ede, da jeg kyssede den. 

Hvordan hans skulder føltes, da jeg 

aede den. Og så kan jeg igen føle 

noget af den smerte fra dengang. 

Men til forskel fra dengang, og de 

første år eft er, kan jeg styre det i 

dag. Jeg kan vælge, om jeg orker 

at gå ind i de følelser, og jeg bliver 

meget sjældent overrumplet af dem. 

Det betyder dog ikke, at jeg kan deltage fuldstændig 

upåvirket i alle samtaler om babyer og fødsler. Det 

hænder stadig i sociale situationer, at jeg må rejse 

mig fra et bord eller gå hen til en anden gruppe 

gæster. Hvis jeg pludselig befi nder mig i en samtale 

om, hvor tæt det var på at gå galt; hvor forældre 

fortæller om det akutte kejsersnit eller den alt for 

langstrakte fødsel. Sådan en samtale kan jeg ikke 

deltage i. Jeg føler ingen bitterhed eller vrede, og 

jeg under dem deres held. Jeg under dem, at deres 

oplevelse heldigvis endte godt, så den nu er en god 

historie ved et middagsselskab. Jeg kan bare ikke 

deltage. For deres værste frygt og den rædsel, de 

forestiller sig og fortæller om, blev min virkelighed. 

De situationer kan jeg mærke, at jeg bliver nødt til 

at fj erne mig fra. 

Tid er noget mærkeligt noget i 

forhold til sorg, og også her kom-

mer paradokset ind: Livet før Isaks 

død forekommer mig at høre til i 

en anden verden, i et parallelt liv, 

som ikke har noget med min nutid 

at gøre. Men samtidig skal jeg blot 

lukke øjnene og ville det - og så er 

det ganske kort tid siden, og jeg 

fatter ikke, at der er gået tretten år. 

Jeg ved ikke, hvordan mit liv ville 

se ud i dag, hvis Isak havde levet. Eller hvordan jeg 

selv ville have været. Lige så lidt som jeg i dag kan 

forestille mig et liv uden mine levende børn, lige 

så lidt kan jeg forestille mig et liv med en teenage-

dreng, min teenagedreng, Isak. Det eneste, jeg ved 

med sikkerhed,  er, at man kommer igennem det. 

Man kommer sig aldrig over tabet af sit barn, men 

man kommer gennem det. Den forfærdelige smerte 

bliver ikke ved, og på et tidspunkt begynder man 

at leve igen. Langsomt, langsomt, langsomt fi nder 

man fodfæste igen, smerten fortoner sig, og bliver 

en del af én selv. Og det er vel det, der er essensen 

i det fortærskede udtryk: Livet går videre. Men jeg 

synes, der mangler en tilføjelse til ordsproget. Det 

burde hedde: Livet går videre - men det bliver et 

andet liv.
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Sidst vores søn Jeppe 
havde fødselsdag, ville 
han være blevet 21 år…
Jeppe blev født lidt over 2 om natten, i oktober 1990, 4 uger før termin. 

Han blev født med navlestrengsbrok, hul i mellemgulvet og to årer 

i navlesnoren, og han døde sidst på eftermiddagen, knap 14 timer 

senere. Vi har altså kun én dato at forholde os til.

Tekst og foto: Janne Juel Hansen

Baggrundsfoto: Creas

Den første jul

Tiden eft er var ufattelig hård, men det der gjorde 

mest ondt var juleaft en det samme år. Min store-

bror var blevet far til en pige i januar, som altså 

også skulle holde sin første jul det år, ligesom Jeppe 

skulle. Der blev ikke talt om Jeppe den aft en, ikke 

noget lys sat frem, ingenting - og det gjorde ondt. 

Vi skulle være blevet hjemme og holdt en meget 

stille jul for os selv.

De eft erfølgende juleaft ener, har jeg selv sat et lys 

på bordet og fortalt, at det er Jeppes lys. Vi har ef-

terhånden mange lys på bordet, for så skal oldemor, 

farfar, mormor m.fl . jo også have deres lys. Godt vi 

er glade for levende lys.

Fødselsdage uden Jeppe

Jeppes første fødselsdag fejrede min mand og jeg 

alene, samtidig med jeg var gravid igen. Så mens jeg 

stod og var frygtelig ked af at skulle holde fødsels-

dag for Jeppe på kirkegården, var jeg glad, fordi jeg 

var gravid igen. 

Da vores to levende drenge, der i dag er 20 og 

næsten 18 år, blev gamle nok til at forstå, hvad der 

skete, havde vi fl ag, kager og kakao med på kirke-

gården, og så var der hygge derude for en kort 
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stund, da det kan være meget koldt i oktober må-

ned. Flagene har dog aldrig fået lov til at stå derude 

og kirkegårdsarbejderne siger, at det ikke er dem, 

der har taget dem!

Mit ritual på Jeppes fødselsdag er som sådan ens 

hvert år: Jeg holder fri på hans fødselsdag, men det 

gør jeg også på de andres fødselsdage og min egen 

(godt med skift ende vagter), men jeg kan i dag 

ligeså godt støvsuge, vaske tøj mm., som jeg kan 

sidde og læse en god bog eller andet, men jeg er 

ikke sammen med nogen. 

Vi er altid ude på kirkegården på det tidspunkt, 

hvor Jeppe døde. Var han nu død om natten og født 

om dagen, havde vi nok byttet om, men det passede 

godt, og sådan blev det.

Kl. 15.55 er vi stille sammen et lille stykke tid ude 

på kirkegården og står og taler om, hvordan Jeppe 

mon nu havde været, og hvor rødhåret han ville 

være blevet (arv kan være en belastning ;-)). 

De fl este år er både min mand og jeg derude (min 

mand har et arbejde, der indebærer, at han rejser en 

del, så det er ikke altid, han er i Danmark), nogle 

gange er Jeppes brødre med, men jeg har været der 

ude hvert år og et er sikkert, vi får altid noget godt 

at spise om aft enen og lidt rødvin til. 

En af mine veninder skriver altid tillykke med ham 

til mig, og det er dejligt, at han også for andre er 

husket.

På hans 18 års fødselsdag fi k han sit ønske opfyldt 

og fi k en bil – den var godt nok blomstret og udfor-

met som en sparebøsse, men en bil var det.

Vi har altid bamser, blomster, trolde mm. på kirke-

gården, og på hans fødselsdag, til Alle Helgen og til 

jul har han også lys på graven.

Som mennesker er vi blevet stærkere, mere tole-

rante og meget mere følsomme. Vi kan ikke tåle at 

se noget som helst i tv, uden at der fældes en tåre, 

og jo ældre vi bliver, jo værre bliver det. Også når 

det kommer til glædelige begivenheder som bryl-

lupper og barnedåb.

Jeg har altid syntes, at kirkegårde var lidt uhygge-

lige, men eft er Jeppe døde, har jeg ikke haft  det på 

samme måde, måske fordi jeg har følt en samhørig-

hed med dem, der ligger derude?!

Det år, hvor vi mistede Jeppe, fi k jeg et julekort fra 

min mand, hvor der stod, som Hugo ville have sagt: 

”Vi skal nok klare den sammen os to”. Det har vi 

også gjort, og vi kan til sommer fejre sølvbryllup.
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Kunstner

Heather Spears
Den canadiske kunstner Heather Spears har siden starten af 80’erne 

tegnet mange tusinde børn både i Danmark og i udlandet. Mange af 

disse tegninger ejes af forældre, der har mistet spædbørn.

Tekst: Helle Thorup Schmidt

Tegninger: Heather Spears

Foto: Creas

Det hele startede på Bornholm, hvor Heather Spe-

ars arbejdede som portrættegner. Hun fi k fl ere hen-

vendelser om at tegne babyer, men hun kunne ikke 

tegne dem og satte sig for at lære det.

I 1983 begyndte Heather Spears med at tegne børn 

på Rigshospitalet. Forud var gået ansøgninger om 

tilladelse til at tegne børnene, og Heather tilbragte 

eft erfølgende nat eft er nat på afdelingerne. Det før-

ste barn, Heather tegnede på Rigshospitalet, døde 

mens hun sad om natten og tegnede det, og det 

var Heather, der måtte give personalet besked om, 

hvad de var sket. Mange børn er siden hen blevet 

tegnet på kort tid, fordi det har været vigtigt for 

forældrene, at få barnet tegnet, mens det var i live. 

Endnu fl ere børn er blevet tegnet eft er deres død.

De helt små børn

For at lære at tegne børn har Heather Spears erfa-

ret, at hendes viden om, hvordan præmature børn 

ser ud, har været meget vigtig. Det var med ud-

gangspunkt i de for tidlig fødte børn, at hun fi k lært 

at tegne spædbørn. 

Gennem de senere år har Heather tegnet fl ere og 

fl ere af de helt små børn. Mødre og fædre henven-

der sig for at få lavet tegninger af deres børn, og når 

det er de helt små børn, der tegnes, vælger foræl-

drene oft e at få tegnet et billede, hvor barnet ligger i 

deres hånd.

Heather Spears er blevet tilkaldt til hospitalerne for 

at tegne spædbørnene, men oft est tegner hun bør-

nene eft er deres død ud fra fotografi er og forældre-

nes hukommelse. Forældrene er gode til at huske 

alle de små detaljer, så der hvor fotografi et kan have 

I efteråret 2012 udstiller Heather Spears på 

Rigshospitalet, hvor hun viser nogle af sine 

mange tegninger.
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Heather Spears, from collection Bringing into Line

The room I am brought into

looks east over the Fælled

the cot is close to the window, in the long dusk

there’s still enough luminance. It is rare

to draw here in daylight. I look down

at a downy roundness, the solid occiput

the bright snub of the nose, the smudged

shadows gaining ground like soil

under the tiny fi ngers. Past the glass

a child’s voice rises, happy in the big air.

I have to be fast

the light won’t last.

Spring twilight
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sine begrænsninger, spiller for-

ældrenes hukommelse en vigtig 

rolle. At komme frem til den helt 

rigtige tegning kan nogle gange 

være en længere proces. Tegnin-

gerne sendes frem og tilbage mel-

lem forældre og tegneren, hvilket 

er noget lettere i dag, end da Hea-

ther startede med at tegne spæd-

børn i begyndelsen af 80’erne. 

Tidligere er der blevet sendt mange anbefalede 

breve eller kørt lange ture i bil eller på cykel for at 

få lavet tegningen, der er så dyrebar for forældrene. 

Kunsten i billedet

Når forældrene har valgt, at Heather Spears skal 

tegne deres døde barn, er det meget vigtigt for 

hende at gøre forældrene glade. Det er vigtigt, at 

billederne rummer både en kunstnerisk og en tek-

nisk kvalitet, og Heather har en stor faglig stolthed 

omkring det at tegne de døde børn. 

Og så er vi tilbage ved starten: det at kunne tegne 

et barn kræver teknisk viden og kunnen, og det har 

krævet mange timers øvelse. Der er ingen tvivl om, 

at Heather Spears er en dygtig kunstner, og hun har 

sin meget personlige tilgang, der gør hendes teg-

ninger så genkendelige.

Når Heather tegner er hun på arbejde, og hun gør 

det bedste, hun kan. For som hun siger: ”Barnet 

skal jo mindes.” Men nogle gange er det også svært 

at være på arbejde - svært at skulle rumme histori-

erne om de døde børn. Heather Spears har tegnet 

syge, døende og døde børn i Danmark, England, 

USA, Canada og i Palæstina. Når minderne og 

historierne om disse børn bliver siddende i hendes 

hjerte, skriver hun digte. Det er hendes måde at få 

bearbejdet de mange tanker og følelser på, og fl ere 

af hendes digte er udgivet sammen med tegninger. 

Her i Stjernen har vi fået lov at trykke et af de digte, 

der ikke er udgivet. Digtet er skrevet eft er, Heather 

Spears havde tegnet et barn på Rigshospitalet.

På et besøg på neonatalafdelingen på Holbæk Sy-

gehus stødte jeg på fl ere af Heathers billeder, og i 

eft eråret arrangerer kunstforeningen på Rigshospi-

talet en udstilling af Heather Spears tegninger.

Langt de fl este af hendes tegninger er hos de foræl-

dre, som har valgt at få lavet en tegning til minde 

om barnet, de mistede. 

Se mere på www.heatherspears.com
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Vore døde lever i os

Sorgens og 
glædens udtryk

At miste et barn eller børn oplever mange forældre som 

fuldstændigt meningsløst og dybt uretfærdigt. Det er så forkert. 

Sanseindtrykket er så overvældende, at forståelsen ikke kan 

følge med. Den halter uhjælpeligt bagefter. 

Tekst: Tom Kjær, hospitalspræst

Portrætfoto: Privat

Foto af Jesuskirken: Walter Stig Johannesen

Den fi ne duet mellem sansning og forståelse, som 

hele den menneskelige tilværelse er helt afh ængig 

af, afb rydes for en tid. En forstyrrende tone kom-

mer ind i livet. Den overdøver den grundtone eller 

grundstemning, der har med livets mening og sam-

menhæng at gøre. Mor og far føler tit det at miste 

barnet eller børnene som dybt meningsløst, fordi 

de allerede har erfaret en dyb mening i forbindelse 

med at vente på og få barnet.

Mening og mirakel

At få et barn i mors mave giver oft est forældrene 

en stor glæde. Det bringer en grundtone af glæde 

og taknemlighed med sig. Det at skulle være foræl-

dre er også en situation, hvor sanseindtrykket er så 

mægtigt, at forståelsen ikke kan følge med. Ordene 

slår ikke til. Sproget må på en måde opfi ndes på ny 

eller fornyes. Man er ude af sig selv af glæde og skal 

derfor fi nde sig selv et nyt sted i livet. Det kalder 

på en højsang. Man må fi nde udtryk, der kan give 

plads til den grundstemning af mening og mirakel, 

som et nyt liv fører med sig. 

Når mennesker skal fi nde sig selv nye steder i livet 

i glæde eller i sorg, så har de oft e brug for at fi nde 

genklang for deres stemninger og dæmrende for-

ståelse hos andre mennesker og i andres udtryk. Er 

man ude af sig selv af glæde eller af sorg, er det en 

stor hjælp, hvis man i mødet med andre mennesker 

oplever en samklang. Det handler i den grad om 

takt og tone. Man har oft e også brug for at kunne 

læne sig op ad udtryk i kulturen. Musik, digte, an-

dres fortællinger, billeder, ritualer og symboler kan 

yde en værdifuld hjælp til at fi nde sig selv.

Bygningen af Jesuskirken

I denne lille artikel vil jeg fortælle lidt om brygger 

Carl Jacobsen og hans hustru Ottilie. De fi k 8 børn 

og mistede 4 af dem, før børnene blev voksne. Jeg 

har valgt at fortælle træk af deres historie, fordi den 

på en bevægende måde erindrer os om, at sorgen 

ikke er noget forbigående. Vore døde lever i os, i 

vore erindringer, hjerter, håb og drømme, så længe 

vi lever. Det gælder i særlig grad døde børn. Sorg er 

ikke noget, der skal overstås. Sorg er noget, vi må 

leve med på vor egen måde. 

Ved Valby Bakke overfor Søndermarken i Kø-

benhavn ligger Jesuskirken og Carlsbergs fredede 

bygninger. Jesuskirken, hvor jeg var præst i nogle 

år, blev opført af Carl Jacobsen og hans hustru Ot-

tilie. Den stod færdig i 1891 og blev indviet den 

15. november samme år. Ved siden af kirken er 

der et fritliggende klokketårn, en campanile. Den 

stod færdigt i 1895. Længere nede ad Valby Lang-

gade ligger Carlsberg med Elefantporten. Den stod 

færdig i 1901. Arkitekt på byggerierne var Vilhelm 

Dahlerup, men Carl Jacobsen var både idémand og 

en styrende bygherre.

Erland, Beatrice, Thorvald og Alf

Carl og Ottilies sorg over deres døde børn var stor. 

Carl havde længe ville bygge en kirke, og deres sorg 

kom til at præge kirkens byggeri. Deres søn Erland 
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døde den 16. juli 1887, 1½ år og 9 dage gammel af 

mæslinger med tilstødende komplikationer. Deres 

datter Beatrice døde den 31. januar 1888, 6 år, 2 

måneder og 24 dage gammel af meningitis. Deres 

søn Th orvald døde juledag 1888, 9 måneder og 17 

dage gammel af meningitis. Deres søn Alf døde den 

3. januar 1890, 9 år, 2 måneder og 12 dage gammel 

af skarlagensfeber med komplikationer. 

De døde børn blev ikke begravet på en kirkegård, 

som det ellers var datiden skik. De blev bisat fra 

Vor Frue Kirke i København - en af de kirker, hvor 

Landsforeningen holder Alle Helgens gudstjeneste 

hvert år. Her stod børnenes kister sammen med 

deres farfar J.C. Jacobsens kiste. Han var død i 

Rom den 30. april 1887.

Da kirken var færdig, og Carl skulle til at 

søge Kongen om tilladelse til at få den ind-

viet til kirke, lod han og Ottilie de fi re døde 

børn og J. C. Jacobsen gravsætte i Jesus-

kirkens krypt. Den var smukt indrettet til 

formålet. Sognepræsten fra Frederiksberg 

Kirke, Ewaldsen, havde i sin tid bisat de 

5 og forestod også højtideligheden. Det 

gjorde, at Jesuskirkens krypt bagved 

alteret fra det øjeblik var en indviet be-

gravelsesplads.

Klokkernes klang

Sorgen over de døde børn kom også til at sætte sit 

præg på campanilen. På siden af den er der f.eks. en 

engel, kaldet Alf-englen. Den skulle eft er sigende 

have stor lighed med Alf. Bogstavet A går også igen 

på facaden fl ere gange. I campanilen er der 4 klok-

ker. De er støbt i England af Taylor & Co. 

Hver af dem er opkaldt eft er et af de døde børn. Alf-

klokken er den største. Den bruges til sidste ring-

ning og til bedeslagene ved gudstjenesterne. Erland-

klokken anvendes til den daglige klokkeringning. 

Th orvald-klokken slår kvarterslag og Beatrice-

klokken slår timeslag styret af tårnets fi ne urværk. 

Carl og Ottilie har gennem klokkernes klang fået 

en stadig erindring om deres døde børn. Klokkerne 

kan høres tydeligt i kvarteret, hvor de boede. 

De overlevende børn valgte ikke at blive gravsat i 

Jesuskirkens krypt. Helge havde overvejelser i den 

retning, men er gravsat på Vestre Kirkegårds ka-

tolske afdeling. I krypten blev Ottilie, Carls mor og 

Carl siden hen gravsat. Desuden er urnerne af et 

voksent barnebarn Flemming Vøgg og hans enke 

Alice sat ned i krypten.

Elefantporten

Glæden over og håbet for de 4 overlevende børn 

Th eodora, Helge, Vagn og Paula fi k deres særegne 

udtryk i Elefantporten. Carl havde fået idéen til 

Elefantporten ved at se Berninis obeliskbærende 

elefant på Minervapladsen i Rom og orgelfacaden i 

Vor Frelsers Kirke på Christianshavn. I denne kirke 

har Landsforeningen i øvrigt også afh oldt gudstje-

nester til Alle Helgen i en årrække. Elefanten sym-

boliserer trofasthed og styrke. Man kan udmærket 

forestille sig Elefantporten som et dybtfølt udtryk 

for ønsket om et godt og langt liv for de overle-

vende børn. Deres initialer er tydeligt markerede på 

elefanternes dækkener.

Ved siden af Elefantporten lå familien Jacobsens 

bolig i Valby Langgade 1. I stukkaturen i loft et i spi-

sestuen er alle 8 børns navne tydelige.

Det hele fortæller om to forældre, Carl og Ottilie, 

der havde både deres døde og levende børn med 

i deres daglige liv. De var lige meget mor og far 

for alle deres børn. De fandt deres egne udtryk 

for deres glæde og sorg i forhold til børnene. De 

gik deres egne veje med sorgen og glæden, da de 

skulle fi nde sig selv nye steder i livet. 
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