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Tag afsked med dit barn
   – begravelsesvejledning
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Tag afsked med dit barn
 Vejledning og praktiske forhold, når du skal begrave dit barn

Begravelsesritualer
Når I som forældre skal begrave jeres døde 
barn, handler det om at gøre det på den 

måde, som på tidspunktet er det rigtige for jer. For 
nogle forældre giver beslutningerne sig selv. For 
andre kan det tage tid at gennemtænke mulighe-
derne og mærke efter, hvad der føles rigtigt. For 
nogle kan det føles uoverskueligt og overvælden-
de med de mange praktiske ting, som I skal tage 
stilling til i forbindelse med en begravelse, og for 

andre kan det være konstruktivt midt i sorgen at 
have noget håndgribeligt og konkret at tage sig til. 
Denne pjece er ment som information og vejled-
ning, som forhåbentlig kan give et bedre overblik 
og jeres rettigheder, muligheder og pligter. 
Nedenfor finde I først en korfattet liste over nogle 
ting, I kan have brug for at få afklaret inden af-
skeden med barnet. En uddybning af punkterne 
findes senere i vejledningen.

 ¾ Er der nogen (søskende, familie, venner), der skal se barnet inden begravelsen?
 ¾ Hvilket tøj skal barnet have på i kisten?
 ¾ Hvem skal klæde barnet på? 
 ¾ Skal barnet have noget med i kisten?
 ¾ Skal barnet ligge i sit eget sengetøj?
 ¾ Hvem skal lægge barnet i kisten?
 ¾ Skal kisten pyntes med blomster?
 ¾ Hvordan skal kisten transporteres?
 ¾ Hvor skal barnet begraves?
 ¾ Hvor skal højtideligheden foregå?
 ¾ Hvordan skal højtideligheden foregå?
 ¾ Hvem skal forestå ceremonien?
 ¾ Hvem skal deltage?
 ¾ Skal der dødsannonce i avisen eller på Facebook?
 ¾ Hvornår skal højtideligheden foregå?

”Det er svært at 
lave om på det 
gravsted, I vælger, 
så tag jer god tid.”
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”Vi vidste, at vores søn 
skulle begraves på vores 
familiegravsted. Der lig-
ger han nu sammen med 
min far, som passer på 
ham.” 
Susanne – mor til August

”Min kone og jeg var mange 
dage om at tage beslutninger 
vedrørende begravelsen. Alle 
muligheder skulle tænkes til 
ende, før vi var i stand til at 
mærke, hvad der var rigtigt 
for os.”  
Carsten – far til Mathias
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”Jeg spredte asken af Nora ud over vandet, hvor strøm-
men gik ned mod de varme landet. Min mor havde roser 
med, som vi lagde i vandet, og jeg har de nøjagtige koordina-
tor på stedet, så jeg altid kan finde det præcise sted igen.”
Christel – mor til Nora Neel

Begravelse af dødfødte børn født inden uge 21+6
Hvis barnet er dødfødt før uge 22, må I selv 
bestemme, om I vil stå for en begravelse. Nogle 
hospitaler tilbyder en ikke-religiøs nedgravning 
på kirkegård af børn født mellem uge 12 og uge 
22. I kan spørge personalet hvad, der er praksis 
på jeres hospital. Hvis I vælger at lade hospitalet 

stå for begravelsen, kan der gå nogle måneder, før 
begravelsen finder sted. I kan få oplyst, på hvilket 
område af kirkegården begravelsen har fundet 
sted. I har også mulighed for at begrave barnet 
selv, for eksempel under et træ i haven. I har ret til 
økonomisk støtte til en begravelse. 

Levendefødte børn eller børn født efter uge 22+0
 ¾ Man skal eje en ejendom (jordbesiddelse)
 ¾ Det private gravsted må ikke indhegnes el- 

 ler på nogen måde markeres (for eksempel  
 med opsætning af gravsten)

 ¾ Grunden skal være mindst 5.000 kvadrat 
 meter stor.

 ¾ Det skal tinglyses på området for at sikre  
 gravfreden i mindst 10 år.

Hvis I har mistet et barn, der var levendefødt 
eller født i tidligst uge 22, har I pligt til at 
sørge for begravelse eller bisættelse. I har 

mulighed for at få økonomisk støtte til begravel-
sen.
Det er muligt at søge Kirkeministeriet om tilla-
delse til at nedsætte en urne på privat grund, men 
der er en række betingelser, der skal være opfyldt: 



6

Skal jeres pårørende deltage?
Det er meget forskelligt, om forældre ønsker en 
lille privat ceremoni, kun med dem selv eller de 
allernærmeste, så de ikke skal forholde sig til så 
mange. Andre ønsker at markere dagen sammen 
med mange venner og familiemedlemmer. Det 
kan være med til at gøre jeres barn virkeligt for 
dem, som deltager, at de ser den lille kiste. Det 
kan senere hen være en hjælp for dem til at for-
holde sig til den sorg, I som forældre gennemgår.

Skal barnets søskende deltage?
Måske I har ældre børn, som stadig ikke er ret 
gamle. Det kan være naturligt at tænke, at de er 

for små til at deltage i en begravelse. Det kan også 
være, at I ikke kan overskue at tage jer af dem 
samtidig med, at I begraver jeres spædbarn. Nogle 
oplever dog, at det giver de ældre børn en forstå-
else og et konkret billede af, hvad der er sket med 
deres lillebror eller søster. Det kan hjælpe dem til 
at sætte ord på deres følelser omkring deres tab 
og bearbejde deres sorg på deres egen måde. I 
kan eventuelt aftale med en bedsteforælder eller 
anden person tæt på barnet at deltage, så I kan 
holde fokus på begravelsen.

”Vi havde overvejet at køre ”Himmel-strategien” – at sige, at Ne var oppe i 
himlen. Men hospitalspræsten havde rådet os til at være ærlige og konkrete 
omkring, hvad der var sket. For børn kan sagtens fornemme, når noget ikke 
giver mening, og så er det først, at de bliver urolige. Så vores drenge var med 
til begravelsen, og det har gjort, at det er meget konkret for dem. De ved, hvor 
Ne ligger og, at hun ligger dernede og er død.”
Rasmus – far til Ne – og Theo og Eigil

Bedemand
I vælger selv, om I vil have en bedemand til at 
hjælpe med de praktiske ting i forbindelse med 
begravelsen. Nogle nøjes med at købe kisten hos 

bedemanden, mens andre har bedemanden med 
gennem hele forløbet. I kan vælge, hvor meget I 
selv gør, og hvor meget I lader en eventuel bede-
mand om. 

Bedemanden kan:
• etablere kontakten til hospitalskapel, krematorium, præst, kapel og kirkegårdskontor,  
 samt koordinere mødetidspunkter
• ordne det formelle papirarbejde 
• sørge for blomster 
• sørge for ansøgning om økonomisk begravelsesstøtte
• give jer erklæringsformular ved spredning af aske 
• sælge kiste og urne.

Bedemanden møder kun op til de ting, I som 
forældrene ønsker. For eksempel når barnet skal 
lægges i kiste, og når kisten skal transporteres. 
Det er almindeligt, at bedemænd bakker op om, 
at I er med i så meget af beslutningsprocessen og i 

så mange af de praktiske gøremål omkring begra-
velsen, som det er fysisk og psykisk muligt for jer. 
Hvis I ikke ønsker at deltage i begravelsen, kan 
bedemanden stå for det hele.
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Kiste
Har I valgt at stå for begravelsen eller bisættel-
sen uden hjælp fra en bedemand, kan I henven-
de jer til et bedemandsfirma og bestille en kiste 
til levering ved kapellet. I kan også selv købe og 
aflevere den. Ofte skal I betale ved bestillingen. 
Når I bestiller så tænk over, om der eventuelt 
skal være plads til en dyne, bamse eller andet 
i kisten. Graveren skal have besked om kistens 
størrelse. I har selv mulighed for at lægge bar-
net i kisten – enten på afdelingen på hospitalet, 
på kapellet eller hjemme hos jer selv.

Pynt af kiste
I kan selv bestille kistepynt hos en blomster-
handler og pynte kisten, eller I kan få bedeman-
den til at gøre det. Det kan også være, at I har 
større søskende, som gerne vil plukke blomster 
eller tegne tegninger.

Transport
I må gerne selv transportere urne eller kiste 
med barnet i . Dette skal dog ske sømmeligt og 
respektfuldt for den afdøde og andre menne-
sker. 

Her i afsnittet omtaler vi kun de to mest hyppige 
former for ceremonier, som er den kirkelige og 
den borgerlige.

Borgerlig  ceremoni
I kan begrave jeres barn uden præst og ceremo-
ni. Så tager I kisten direkte til begravelsesstedet 
på kirkegården. Her vil der typisk være en graver 
eller en anden ansat fra kirkegården tilstede 
under kistenedsænkningen. I kan selv nedsænke 
kisten og kaste den første jord på, hvis I ønsker 
dette. Ønsker I tid til at synge en salme eller 
andet, inden graven dækkes med jord, skal I 
blot give besked til graveren eller den anden fra 
kirkegården. De fremmødte kan selv vælge, om 
de vil blive ved graven, mens den dækkes med 
jord. 

Tilhører I et andet trossamfund end den 
danske folkekirke, eller ønsker I en ateistisk 
ceremoni, så kan I benytte et kapel. Her kan I 
samle pårørende og sammensætte en ceremoni 
uden folkekirkelig præst. Kapellerne ligger i 
forbindelse med kirkegårdene, og i nogle af dem 
er der kristne symboler (kors og lignende). Dem 
kan I bede om at få fjernet eller dækket til. I kan 
også benytte et hospitalskapel til en ceremoni. 
Som regel er der et musikanlæg til rådighed i 
kapellerne. 

Kirkelig Ceremoni
Ønsker I en kirkelig begravelse, så er det almin-
deligt, at I har en eller flere samtaler med præ-
sten før begravelsesdagen. Præsten kan vejlede 
jer om selve begravelsen, men også tale med jer 
om jeres tanker og følelser, hvis I har brug for 
det. En sådan samtale kaldes en sjælesorgs-
samtale og kan berøre emner som sorg, skyld, 
mening/meningsløshed, kærlighed, liv/død, 
skam, Gud, ensomhed, vrede, livs- og dødsangst 
og andet. Samtalen kan også finde sted på et 
senere tidspunkt. I kan altid opsøge en præst 
til en sjælesorgssamtale, også selvom I ikke har 
haft en kirkelig begravelse til jeres barn. 

Sørg for at melde ud til præsten, hvad jeres 
ønsker er. Nogle vil gerne have, at præsten 
bestemmer ritualets gang. For dem er det trygt 
at vide, at der er et fastlagt ritual, som de kan 
læne sig op ad. Andre vil gerne have plads til 
personlige indslag under begravelsen. Det kan 
være en bestemt salme, som har betydning i 
familien, et brev til barnet, som de ønsker at 
læse højt i kirken eller, at de ønsker at sidde tæt 
på kisten.

Ceremoni



8

Kirkelig begravelse
Jordpåkastelsen er det eneste i begra-
velsesritualet, der er fastlagt. Jordpåka-

stelsen skal udføres ved et begravelsesritual i 
den danske folkekirke. Resten af begravelsens 
gudstjeneste er vejledende. 

Ønsker I, at kisten skal jordfæstes (uden bræn-
ding), så kaldes ceremonien i kirken for en be-
gravelse, og jordpåkastelsen foregår ved graven, 
når kisten er sænket ned. Hvor det er skik eller 
nødvendigt, kan jordpåkastelsen ved graven gå 
forud for gudstjenesten i kirken.

Kirkelig bisættelse
Hvis I ønsker brænding og urnenedsættelse, så 
kaldes kirkeceremonien for en bisættelse, og 
jordpåkastelsen foregår på kisten i kirken. 

Urnenedsænkning foregår i reglen en uge til 
fjorten dagdage efter bisættelsen, med mindre 
nedsænkningen er på en urnefællesgrav (de 
ukendtes), så kan der gå op til flere måneder.

Urnenedsættelse på markeret gravsted kan 
foregå både med og uden præst. I kan selv 
transportere urne til gravsted, og hvis I vil, kan I 
selv nedsænke den.

Urnenedsænkning med præst: 
 ¾ Salme
 ¾ Skriftlæsning
 ¾ Urnenedsættelse
 ¾ Fadervor
 ¾ Velsignelse
 ¾ Salme

”Vi var meget i tvivl om gravstedet og ændrede 
holdninger flere gange. Det var godt, at nogle turde 
spørge os, hvorfor vi valgte, som vi gjorde.”
Alice og Morten – forældre til Marcus
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Spredning af aske 
Ønsker I at sprede barnets aske over hav, 
en såkaldt maritim begravelse, så skal der 

skrives en erklæring til begravelsesmyndigheden, 
som er sognepræst/kirkekontor. Askespredningen 
skal foregå over åbent vand – det vil sige over 
havet eller over større fjorde eller bugter. Det er 
ikke tilladt at sprede asken over en sø. Det er de 
efterladte, som skal sørge for at få asken spredt, 
og spredningen af asken skal foregå på en måde, 
der ikke vækker opsigt. Det er ikke tilladt at sænke 
urner med aske i havet.

Personlige symboler
Ceremoniens og gravstenens størrelse er ikke 
udtryk for sorgens omfang. Sorgens udtryk er 
ligeså forskellig, som mennesker er forskellige. Det 
vigtige er, at I finder ud af, hvad der er rigtigt for 
jer, når jeres barn skal begraves.

Uanset hvilken måde, I vælger at stede jeres barn 
til hvile, så kan I lægge personlige symboler ind i 
begravelsen. Det kan være symboler, som ingen 
kan se. Symboler som I holder i jeres indre. En 
sang, en bøn, en tanke, et ord. 

Det kan også være symboler, som kun I kender til. 
Et brev, en bamse, et foto eller noget andet betyd-
ningsfuldt, som I lægger i kisten. 

Hvis der er større søskende eller andre børn i fa-

milien eller den nære omgangskreds, så kan de få 
lov til at male, tegne eller skrive på kisten. 

De personlige symboler kan også være en del af 
selve ceremonien. Det kan være blomster, sal-
mer/sange, lys, en tale med mere. 
Hvis I skal have en gravsten, så skal I henvende jer 
til en stenhugger. Stenen lægges først i jorden et 
par måneder efter selve begravelsen, da jorden 
synker lidt i den første tid. 

Nedsættelsessted
Det er ofte meget vanskeligt – eller nogle gange 
helt umuligt at ændre på nedsættelsen af en kiste. 
Det kan være lettere at få lov til at flytte en urne. 
Derfor er det vigtigt, at I grundigt overvejer, inden 
I vælger det rigtige gravsted. 

Det kan være en god idé at besøge kirkegården, 
få præsenteret mulighederne og danne jer et 
indtryk. Når I har besluttet jer, skal I underrette 
kirkegårdskontoret. Præsten eller kordegnen kan 
oplyse, hvilket kontor I hører til. Hvis der ikke 
findes et kirkekontor, aftaler I direkte med præst 
eller graver. I skal medbringe en kopi af dødsan-
meldelsen. 

Er jeres barn født før uge 22, skal I i stedet med-
bringe nedgravningsattesten – den kopi, I har 
fået fra sygehuset, om at I har fået udleveret bar-
net til begravelse. 
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”Vores datter blev født i uge 20. Min kone og jeg 
valgte at få hospitalet til at klare begravelsen. Vi 
ved ikke, hvilken dato hun blev begravet, men vi 
valgte en dag at tage ud til havet og sige farvel til 
vores elskede lille pige.”
Niels – far til Emilie

Gravstedstyper
Traditionelt gravsted med indhegning, individuel 
beplantning og gravsten indenfor vide rammer. 
Størrelsen kan variere. På nogle kirkegårde findes 
børnegravsteder.

Urnegravsted er som et traditionelt gravsted. 
Normalt dog noget mindre. En urne kan også ned-
sættes på et traditionelt gravsted.

Askefællesgraven er en helt anonym grav. Den 
kaldes også for de ukendtes grav, fordi der ikke 
er nogen markering af, hvor den enkelte ligger. 
Askefællesgraven er typisk en større fælles plæne, 
hvor urnerne er nedsat. Hvis I ønsker, kan I spørge 
kirkegården, hvor og hvornår urnen nedsættes.

Fællesgrav er på samme måde et sted, hvor bar-
nekisten kan nedsættes. Der gives ingen mulighed 
for markering, og gravens placering oplyses ikke.

Fælles græsanlæg til kiste og urnegrave findes 
på de fleste kirkegårde. Kisten eller urnen ned-
sættes i et fælles græsareal uden indhegning om 
den enkelte grav. Der er mulighed for at sætte en 
gravsten i en bestemt størrelse.

Findes der et familiegravsted på kirkegården, vil 
kisten eller urnen i mange tilfælde kunne ned-
sættes der. Kirkegårdskontoret eller graveren kan 
fortælle jer om det.  

Ønsker I at forholde jer med asken på anden vis, 
for eksempel sprede det ud over åbent hav, skal I 
ansøge om det gennem jeres eget sogn.

”Elias lå ni dage i kapellet, fordi vi skulle være 
helt sikre på, at vi traf de rigtige beslutninger. 
For os var det vigtigt at få en gravplads til os 
alle tre, så vi kan komme til at ligge ved siden af 
ham til den tid.”
Elisabeth og Lars – forældre til Elias
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Op al den ting, som Gud har gjort (15)
Til himlene rækker din miskundhed, Gud (31)
Lille Guds barn, hvad skader dig (41)
Ingen så tryg i fare (49)
En rose så jeg skyde (117)
Dejlig er jorden (121)
Nu ledet er min lille (532) 
Her vil ties, her vil bies (557)
Nu åbner savnet sine øde vidder (659)
Sov sødt barnlille (674)
Nu falmer skoven trindt om land (729)
I østen stiger solen op (749)
Nu titte til hinanden de favre blomster små (750)
Morgenstund har guld i mund (752)
Se, nu stiger solen op af havets skød (754)
Nu hviler mark og enge (759 vers 6)

Andre salmeforslag:
Jeg kender et land (561)
Midt i alt det meningsløse (636)
Hvem skal jeg klage mit sorgfulde mod (640)
Lysets engel går med glans (747)

I kan også vælge børnesange, I er særligt glade for, eller der er 
knyttet til jeres barn.

Salmeforslag

Spørgsmål?Ring på 3961 2451 og tal med en rådgiver
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 I 

temahæftet 

”Afskeden med 

barnet” på vores 

hjemmeside, kan I læse 

to beretninger fra 

andre ceremonier:

www.spaedbarnsdoed.dk

”Muslimske begravelser af spædbørn –                              
    to forældreberetninger”   

   ”Farvel til vores pige, Saga, på Roskilde Fjord”

Eget begravelsesritual
Hvis I ikke har en personlig tilknytning til en præst og derfor selv ønsker at lave et ritual i et kapel, 
kan I frit lade jer inspirere af det kristne begravelsesritual og desuden tilføje elementer, der giver 

mening i jeres situation. Er I ateister, kan lave jeres egen ceremoni. 

I vælger sange, musik- og tekststykker. Ceremonien kan forkortes ved evt. at tage 2., 3. og 4. punkt ud. 
Digt/tekststykke kan læses af et familiemedlem eller en anden person, som I helst vil have det. I kan 
søge vejledning og hjælp til ceremonien hos Landsforeningen Spædbarnsdød eller hospitalspræsten. 
Tilhører I et andet trossamfund end den danske folkekirke, kan I også søge hjælp til en ceremoni dér.

Forslag til et ikke-religiøst ritual:
 ¾ Det spilles et stykke musik
 ¾ Der synges en sang
 ¾ Der læses et digt eller et litterært tekst stykke
 ¾ Der synges en sang/spilles et stykke musik
 ¾ Der tændes lys for barnet
 ¾ Der holdes tale og/eller højtlæsning af brev til barnet
 ¾ Der synges en sang
 ¾ Til slut spilles et stykke musik
 ¾ Evt. Alle går samlet hen til stedet, hvor kisten skal nedsænkes
 ¾ Evt. Alle går sammen til en sammenkomst
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Andre ritualer og mærkedage

Nogle forældre har brug for at markere visse 
dage i deres sorgforløb. Dette kan gøres 
med ritualer, enten religiøse eller nogen, 

som I selv skaber. Ritualer skaber vi, når vi har 
behov for at give udtryk for noget, der bevæger 
sig inde i os. Ritualer er ikke et tegn på sorgens 
omfang, men en måde at manifestere en følelse, 

tanke eller proces. For nogen er det ikke synlighe-
den af ritualet, der er vigtig, men blot kontakten 
med mindet om barnet. Det kan være en tanke, 
inden du lægger dig til at sove om aftenen. For 
andre er det betydningsfuldt at dele ritualet med 
andre mennesker. 

”Fødslen gik i gang i uge 22, og jeg fødte en fin lille dreng, der døde 
ganske kort tid efter fødslen. For mig var det enormt vigtigt at 
gøre noget specielt på min terminsdato. Derfor spurgte jeg min 
sognepræst, om han ville lave en mindeceremoni i kirken. Vi havde 
taget et billede af vores lille dreng med.” 
Sine – mor til Johan 

Mange opfatter begravelsen som det sidste farvel. Men det behøver ikke være den eneste 
markering. Her i afsnittet omtaler vi andre ritualer og mærkedage.
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”Hjemme hos os er 
det vigtigt, at Laurits er 
en del af vores hver-
dag, derfor tænder 
vi et lys for ham hver 
morgen, og så er han 
med i dagen på en 
god måde”.  
Brian – far til Laurits
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Alle Helgens Gudstjeneste
16 steder i Danmark og på Færøerne holder Lands-
foreningen Spædbarnsdød hvert år i samarbejde 
med de enkelte kirker Alle Helgens Gudstjeneste 
for familier, der vil mindes deres døde spædbørn. 
Her kan I få læst jeres barns navn samt dødsdato 
højt i kirken. Der er mulighed for at tænde lys 
og mindes sammen med andre familier, der har 
mistet. Det sker den første søndag i november, 
og i oktober kan I se oversigten over de kirker, 
der afholder gudstjenesten, på Landsforeningen 
Spædbarnsdøds hjemmeside.

Mindehøjtidelighed
Det er muligt at bede en præst om en mindehøjti-
delighed i kirken. I kan også selv skabe en minde-
højtidelighed i jeres hjem eller et andet sted. I kan 
opbygge højtideligheden, så den indeholder de 
elementer, som I synes giver mening. Evt. en sang, 
salme eller et stykke musik, som I lytter til. I kan 
tænde lys, læse et digt eller et citat. 

Mindehylde i hjemmet
Hvis I gerne vil have, at barnet er synlige i hverda-

gen, så kan I lave en mindehylde med billeder, lys, 
blomster, tegninger fra større søskende og andet, 
der giver mening for jer. 

Navneritual
Nogle forældre har et navn til deres barn allerede, 
før de bliver gravide, andre finder navnet eller et 
kælenavn under graviditeten. Nogle finder først 
et navn efter et stykke tid, og for andre igen giver 
det ikke mening at give deres døde barn navn. Har 
I lyst til at markere, at jeres barn har fået navn, 
så kan I lave en mindehøjtidelighed, hvor navnet 
indgår. Hvis I ikke har lyst til at samle familie og 
venner til en højtidelighed, kan I også skrive et 
brev, som fortæller, at barnet har fået navn. 

Ritualer 
Ritualer ved gravstedet, askespredningsstedet el-
ler et sted, som I forbinder med jeres barn, opstår 
ofte af sig selv. I har en særlig blomst med, tæn-
der lys, hvisker en bøn eller sender et fingerkys til 
barnet. Familier finder på deres egne små ritualer, 
som gør det velkendt og familiært at besøge det 
sted, som de forbinder med barnet. 

”For mig var det vigtigt at læse mit brev til Sofie og Oscar 
højt i kirken. De havde gjort mig til den stolteste tvillingefar og 
så fem og ni dage senere til den mest ulykkelige far. De havde 
jo forandret mit liv totalt, og det ville jeg gerne fortælle dem og 
vores familie og venner, som var med til begravelsen.” 
Christian – far til Sofie og Oscar 
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Mindebog
Nogle forældre har lyst til at lave en mindebog, 
hvor de samler alle billeder, breve, journaler etc. 
og eventuelt også skriver lidt om og til barnet. 
Nogle laver den for at kunne vise den til familie og 
venner, andre for at kunne vise den til eventuelle 
små søskende, når de bliver store nok. Andre igen 
vil bare gerne have deres minder samlet i en bog 
eller i en mappe. 

Notesbog
Når I er i sorg, kan dagene godt flyde sammen, og 
det kan være svært at huske kronologien i de følel-
ser, tanker og begivenheder, som fylder dagene og 
nætterne. For nogen er det vigtigt dagligt at skrive 
ned for på den måde at kunne følge med i og se 
tilbage på sorgforløbet. 

Andet
I øvrigt kan I markere dage i sorgprocessen, som I 
har behov for. En markering af, at en tid er gen-
nemlevet og en ny epoke begynder, gøres i mange 
tilfælde blot ved, at I snakker om de forandrin-
ger, som gør sig gældende. Det betyder ikke, at 
sorgen forsvinder, men at den forandrer sig med 
tiden. Det kan være dagen, hvor I igen begynder 
på arbejde eller uddannelse. Det kan være en ny 
graviditet, som markerer et skel i sorgen. Det kan 
også være en indre tilstand, som forandrer sig og 
dermed giver årsag til en markering – for eksem-
pel en angst- eller vredesfølelse, som omsider 
forsvinder. Forældre, der gennemgår en klagesag, 
kan også have behov for at markere den dag, hvor 
sagen afsluttes. Nogen lader elementer, som er og 
har været betydningsbærende i sorgen, være en 
del af dage som disse. Det kan være et bestemt 
stykke musik, et bestemt sted, en bestemt person 
eller andet.

www.spaedbarnsdoed.dk



17

Støt foreningens arbejde
MobilePay: 2467 4663

www.spaedbarnsdoed.dk/stot

Har du spørgsmål, kommentarer eller 
andet, er du altid velkommen til at 
kontakte os:

Telefon 3961 2451
Forening@spaedbarnsdoed.dk


