DETTE NUMMERS TEMA

Hvad virkede for jer?
Tekst: Michael Esmann · Foto: Creas

I Landsforeningen Spædbarnsdød er vi fælles om
at have mistet, men sorgen kan være meget forskellig. Det kan den måde, vi har valgt, at bearbejde
sorgen på også være. Dette tema er ikke ment som
en facitliste, men som inspiration for at vise, at der
er mange måder at håndtere sin sorg på. Det findes ikke noget rigtigt og forkert. Det handler om at
finde sin egen vej.

Derfor vil du i dette tema kunne læse beretninger fra andre forældre. Nogle har haft lagt vægt på
Landsforeningen Spædbarnsdøds tilbud, andre på
internettet, efterfødselsgymnastik, psykolog, blomsterbinding, akupunktur, ferie eller motion.
På modstående side kan du læse om Landsforeningen Spædbarnsdøds tilbud, og alle de praktiske
informationer kan du altid finde på vores hjemmeside: www.spaedbarnsdoed.dk

Forældreberetning

Akupunktur hjalp mig
Tekst: Marianne Bruhn

Jeg mistede i uge 22 min lille dreng, efter lægerne
havde konstateret, at han var uhelbredeligt syg.
Fødslen blev et mareridt, og i månederne efter var
jeg helt ude af balance med hovedpine, opfarenhed,
søvnproblemer, kvalme, uregelmæssig cyklus og
smerter i underlivet. Ved et tilfælde fik jeg anbefalet akupunktur hos Machai Gordon fra Corpus
Vita i Horsens, og trods min skepsis var jeg desperat. Allerede efter første behandling kunne jeg
mærke bedring, og efter fire behandlinger var alle
mine fysiske gener forsvundet.
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De psykiske gener fik jeg bearbejdet gennem dialog
med en psykolog, en kæmpe støtte fra min dejlige
mand og sidst men ikke mindst motion og rigeligt
med frisk luft.
Jeg har altid haft en kæmpe kærlighed til dyr, hvilket også gav pote i denne situation. Min fantastiske
hund kunne fornemme, når jeg var ked og kom
altid og lagde hovedet i mit skød, hvis jeg sad og
græd. Dette fik mig hevet ud af min selvmedlidenhed og ud i naturen med hunden, masser af frisk
luft, lys og motion helede langsomt psyken.

TEMA: Hvad virkede for jer?

RÅDGIVNING
Første gang du er i kontakt med
Landsforeningen Spædbarnsdød, er det oftest med en af
sekretariatets rådgivere. Rådgiverne har en faglig relevant
baggrund og har selv mistet.
Rådgiverne tilstræber at skabe
et åbent og anerkendende forum, hvor den enkeltes oplevelser med at have mistet er centrum for samtalerne.

KONTAKTPERSONEN
En kontaktperson er en, der kan
lytte, spørge ind og spejle dine
oplevelser med at have mistet.
Dine oplevelser er centrum for
samtalerne, og kontaktpersonen
byder kun ind med egne erfaringer i det omfang, det er relevant
og efterspørges i samtalerne.
Hvis du ønsker en kontaktperson, vil en rådgiver fra sekretariatet forsøge at finde frem til
en, der matcher dine behov på
baggrund af dine livsomstændigheder, tabshistorie eller
andre relevante forhold. Tilbud
om kontaktperson forudsætter
medlemskab af foreningen.

FORÆLDREGRUPPER
At være med i en forældregruppe
giver mulighed for at dele tanker og erfaringer med andre, der
har mistet et barn. Sekretariatets
rådgivere sammensætter forældregrupper af 2-4 par og/eller
enlige forældre, når der er mulighed for det. Muligheden for at
komme i en forældregruppe bliver større, hvis du kan køre efter
det. De første ca. 4 gange er der
en-to frivillige gruppestartere
med til møderne. De frivillige
medarbejdere hjælper til med at
sætte rammerne for kommunikationen i gruppen. Deltagelse i
en forældregruppe forudsætter
medlemskab af foreningen.

FORÆLDRESEMINAR
Forældreseminar er et todages
weekendkursus. I løbet af weekenden vil der blive talt og holdt
oplæg om temaer i relation til
sorgen over at have mistet.
Gennem samtaler to og to, i
mindre grupper og i plenum, er
der mulighed for at dele tanker, følelser og erfaringer. For at
kunne deltage er det en forudsætning, at du er indstillet på at
skulle høre om og forholde sig
til de andre deltageres tab.
Pris for deltagelse, overnatning
og forplejning er 500,- pr. forælder, og medlemskab af foreningen er en forudsætning for
deltagelse.

ÅBENT HUS
På Landsforeningens Åbent
Hus-arrangementer rundt
om i landet kan du møde andre forældre, der har mistet et
spædbarn. Møderne arrangeres
af Landsforeningens frivillige
regionsrepræsentanter, der sørger for gode og trygge rammer
omkring møderne. Hvert Åbent
Hus møde har et tema, og der
vil ofte være et kortere oplæg af
en professionel eller en forælder,
der selv har mistet. Du er velkommen til at tage venner og/
eller familiemedlemmer med til
møderne. Børn har kun adgang
i forbindelse med særarrangementer, hvor dette fremgår.

EFTERFØDSELSGYMANSTIK
Som det sidste nye skud på
stammen har Landsforeningen
Spædbarnsdød i samarbejde
med FOF landsdækkende opstartet tilbud om efterfødselsgymnastik for kvinder, der har
mistet et spædbarn.
Tilbuddet består typisk af en
del med fysisk efterfødselstræning og en del med samtale. For
mange kan det være en lettelse at
tale med andre, og der kan være
meget indsigt og styrke at hente
i et forum af mennesker, der
befinder sig i samme situation.
Samtidig har mange kvinder lyst
til/brug for at få styrket og genoptrænet kroppen efter fødslen.
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Forældreberetning

Blomsterbinderi

Tekst og foto: Jane Laursen

Jeg har været frivillig i Landsforeningen Spædbarnsdød siden 2007, hvor jeg blev medlem efter
at have mistet vort kærlighedsbarn Johan, den 26.
maj 2006. I foreningsøjemed står jeg, sammen med
3 andre, for Åbent Hus arrangementerne i Esbjerg.
Derudover er jeg blomsterdekoratør, hvilket, på
samme måde som det frivillige arbejde, også giver
en stor berøringsflade med folks glæde og sorg.
Siden Johan døde, har jeg elsket at lave blomsterdekorationer til ham. Kistedekorationen til hans
lille kiste; det matchende blomsterhjerte til ham fra
os; små buketter til sommeren og kranse til julen
og vinteren. Hele min sjæl lægges i blomsterne,
og tårer fældes, mens blomsterne tager form. Jeg
snakker også ofte højt med ham, imens jeg arbejder
med udformningen, og det føles som om, at jeg har
en smule tid alene med ham, når jeg sysler med
dekorationerne. På den måde forbinder jeg blomster
med minder og tanker om Johan, og jeg kan huske
stort set alt det, jeg har lavet til ham. Det betyder
også meget for mig at bruge blomster herhjemmefra
– enten fra haven eller indenfor, så føles det som om,
vi har noget af os selv med til ham. Meget af min
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kærlighed til Johan og den store sorg over at have
mistet ham kommer til udtryk igennem blomsterne.
Der er nusset og puslet om dem, når jeg nu ikke kan
gøre det om ham. Det har haft en meget terapeutisk
virkning at kunne bruge mine hænder til at skabe
noget så personligt til ham.
Til foreningens Åbent Hus arrangement i november
var idéen således, at foreningens medlemmer skulle
have mulighed for at lave blomster til deres børns
gravsteder eller mindesteder, med mig i supportrolle. Vi var 10 mødre, der mødtes i en gymnastiksal lånt til anledningen, en time tidligere end vi
plejede - så vi havde god tid til vores binderi. Jeg
havde forberedt fire idéer hjemmefra og havde
samtidig på forhånd givet besked om, at man
kunne medbringe personlige genstande, som jeg så
ville hjælpe med at få indlemmet i binderiet. Dette
benyttede flere sig af. Der blev arbejdet intenst og
koncentreret, hvilket udmøntede sig i mange
smukke binderier til vores børn, heriblandt hjerter,
stjerner, engle og juletræer. Der blev udtrykt ønske
om at gentage arrangementet, så det vil vi forsøge
at få stablet på benene i løbet af foråret.
Næste gang ”nøjes” vi dog med at lave én ting hver,
så der er lidt mere tid til at tale sammen, hvilket er
så vigtigt, når vi er samlet.

TEMA: Hvad virkede for jer?
Forældreberetning

Når den søde ventetid
er alt andet end sød
En blogføljeton om at
miste et spædbarn.
Tekst: Anne · Foto: Creas

Da vi ventede vores første søn brugte jeg, som mange
andre gravide, ventetiden på at søge oplysninger
om barnevogne, sutter og andet udstyr. I den
forbindelse begyndte jeg at abonnere på en blog
www.babybusiness.dk. Her blev der præsenteret
tests af det nyeste udstyr og de sjoveste gadgets og
skrevet beretninger af brugerne om at være tvillingegravid, på barsel i udlandet og lignende. Jeg
husker særligt en beretning om at føde for tidligt
og have et langt forløb med barnet på neonatalafdelingen. Den gjorde indtryk på mig.
Efter et par år blev jeg gravid med vores andet barn.
Desværre trivedes han rigtig dårligt inde i min
mave og voksede alt for lidt. I starten af forløbet
var beskeden, at vi skulle indstille os på, at han
ville blive taget ud ved kejsersnit meget tidligt, og
at vi skulle forberede os på et længere ophold på
neonatalafdelingen. I den forbindelse havde jeg
stor glæde af at genlæse beretningerne på bloggen
fra andre forældre, der havde været længe på
neonatalafdelingen.

med udenforstående. Igennem Landsforeningen og
den sorggruppe jeg fandt hos APA (Afspændings
Pædagogernes Aftenskole) mødte jeg en masse
kvinder, der til fulde forstod mig. Vores netværk
var også fantastisk, men i mange situationer var
de også utrolig magtesløse. De vidste ikke, hvad
de skulle gøre eller sige. Derfor fik jeg lyst til at
dele hele vores historie og også mine tanker og
refleksioner her ét år efter med andre, der ikke
havde mistet et spædbarn.
Jeg kontaktede www.babybusiness.dk, og indehaveren Anette Madsen var straks med på idéen om
en føljeton i tre dele samt et efterskrift. Hun syntes,
at det var fint at kombinere de overvejende lette
emner på hendes blog med emner med mere
tyngde, som man jo må sige, at denne føljeton har.
Jeg har kun fået meget positive tilbagemeldinger
på mine indlæg, og selve processen med at skrive
dem har været god – men også hård. Det var været
voldsomt at se hele forløbet beskrevet ud i ét. Folks
kommentarer har gjort, at jeg har kunnet spejle mig
i mine egne refleksioner over hele forløbet, og det
har fået nogle ting til at falde på plads. Vi kommer
aldrig over at have mistet lillebror, men skriveprocessen har hjulpet mig videre i processen med at få
ham til at finde sin naturlige plads i vores familie
– og i mig.

Desværre endte den lille dreng med at vokse så lidt,
at han til sidst døde inde i min mave i uge 26. Det
var frygtelig hårdt, det behøver nok ikke nærmere
forklaring i dette forum.
Jeg huskede tilbage på bloggen og fik rigtig
meget lyst til at dele vores historie

Link til bloggen:
Fra Landsforeningens hjemmeside
www.spaedbarnsdoed.dk er der link
til bloggen og de forskellige indlæg.
Stjernen 1/2013 · side 9

Forældreberetning

Ferie fra
virkeligheden

Den 3. september 2012, efter 36
ugers normal graviditet, mistede vi
vores lille søn, Marvin, ved fødslen.

Tekst & foto: Julie Sams Agerschou og Kristian Frostholm
Røeboe

Vi var indlagt i en uge på Hvidovre Hospital, da
fødslen endte med et meget kompliceret kejsersnit,
hvor jeg mistede meget blod.
Efter vi kom hjem stod det klart for os, at vi gerne
ville ud og rejse, når det hele var kommet lidt på
afstand. Vores forældre havde allerede tænkt det
samme og ville meget gerne bidrage til turen. Da
sommeren var gået med stor tyk mave og specialeskrivning for mit vedkommende og arbejde for
Kristians, ville vi gerne et sted hen med masser af
varme, hvor vi kunne få noget sol. Valget faldt hurtigt på Thailand, som jeg aldrig havde besøgt.
Vi fandt et lækkert luksushotel, som havde en
aldersgrænse på 18 år, for vi ville ikke risikere at
lande i en baby- og børnerede, hvor det ville være
svært ikke at tænke på Marvin konstant.
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Thailand på første klasse
Den 19. november fløj vi af sted på første klasse til
Thailand. Da vi ankom til hotellet om morgenen
den næste dag, fik vi vores dejlige værelse, og vi
fik sovet det meste af jetlaget væk. Om aftenen gik
vi en lang tur på stranden, og vi kunne begge to
mærke, at vi havde taget den helt rigtige beslutning
om at tage af sted. Jeg havde været nervøs for, om
jeg overhovedet var klar til at tage så langt væk i 14
dage. Væk fra vores sikre helle i lejligheden, væk
fra Marvins gravsted på Bispebjerg Kirkegård og
væk fra vores familie og venner, som havde støttet
os så meget. Men den frygt blev hurtigt glemt, og
at være på stranden i Thailand med hinanden føltes
pludselig helt rigtigt og helt fantastisk.
Allerede næste dag kunne vi begge to mærke, at det
her var en ferie fra virkeligheden. Den brutale og
forfærdelige virkelighed, som havde ramt os den 3.
september. Vi nød ikke at være fastholdt i minderne
fra vores lejlighed og fra vores familie og venner, og
det var rart ikke at skulle tage stilling til noget som
helst. Dog var der de ”store” daglige dilemmaer, såsom om man skulle have ris eller nudler til aftensmad, om vi skulle bade i havet eller ved poolen og
om man skulle læse en bog eller høre iPod…

TEMA: Hvad virkede for jer?
Marvin i tankerne
Efter den første uges tid, kunne vi godt begge to
mærke, at vi ikke helt kunne flygte fra virkeligheden, og Marvin begyndte igen at fylde i tankegangen. Jeg havde dårlig samvittighed over at have det
godt og ikke tænke på ham så meget, som jeg plejede, selvom det kun var 2½ måned siden. Men vi
blev ved med at bekræfte hinanden i, at hvis Marvin kunne se os nu, ville han kun være stolt og glad
for, at hans forældre havde det godt og nød hinanden.
Der var nogle få gange, hvor jeg blev rigtigt ked
af det. En af gangene var det bare akut sorg, hvor
jeg brød sammen, fordi jeg savnede ham så meget,
mens den anden gang var på en tur ud til en paradisø, hvor der var to drenge på 4-5 år med. Jeg
synes, at den ene måske kunne ligne Marvin lidt,
mens den anden opførte sig som, jeg tror, Marvin ville have gjort; lidt genert og forsigtig, men så
sød og dejlig. Selvom jeg blev ked af det de gange,
overskyggede de episoder på ingen måde den følelse, som vi begge havde, nemlig, at rejsen var helt
fantastisk.

Tilbage i Danmark
Vi er nu kommet hjem, og hverdagen er så småt
gået i gang igen. Kristian skriver speciale, og jeg
er blevet sygemeldt til og med januar. Jeg har ikke
noget job og ser en ukendt fremtid i møde med

jobsamtaler og kurser, hvor jeg skal sælge mig selv
og være en person, man har lyst til at ansætte. Ting
som jeg på ingen måde føler mig klar til.
Før vi tog af sted, havde jeg meget svært ved at være
ude alene blandt mange mennesker, fordi jeg syntes, det var mærkeligt, at ingen af dem vidste det
her om mig. Jeg havde tit lyst til bare at råbe det
op, så de vidste, at de skulle være søde mod mig og
smile.
Efter vi er kommet hjem, kan jeg ikke finde ud
af, hvilket ben jeg er landet på. For de følelser, jeg
havde, før vi tog af sted, har jeg ikke så meget mere.
Nu kan jeg godt tage ud og handle alene uden at
føle en trang til at stoppe alle og fortælle dem min
historie. Jeg venter lidt på, at de gamle følelser kommer igen, men jeg har lidt på fornemmelsen, at det
her nok er det nye normale for mig, og det er jeg
glad for. Vi har også begge fået mere overskud til at
få købt ind, lavet mad og andre hverdagsting, som
vi havde svært ved at overskue, før vi tog af sted.
Vores rejse har givet os en pause fra den store sorg
og alle minderne og tilladt os at nyde vores kærlighed til hinanden. Den har givet os mere mod til at
klare en kold og deprimerende vinter herhjemme
og måske hjulpet lidt til at finde ud af, at vi en dag
kan få et godt og normalt liv på trods af vores store
tab.
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Forældreberetning

Mulighed for at dele
sorgen med andre
Sorgen over Milles død var ubeskrivelig, og jeg var hurtigt
klar over, at jeg ønskede al den hjælp, jeg kunne få.

Tekst: Fie Bentzen
Portrætfoto: Privat · Foto: Creas

Den første kontakt med
Landsforeningen
Mille var indlagt på Rigshospitalet
i knap tre måneder. De sidste dage,
inden hun døde, søgte jeg på nettet
og fandt, mere eller mindre tilfældigt, hjemmesiden for Landsforeningen Spædbarnsdød.
Jeg kontaktede foreningen ganske kort tid efter Milles død. Her fik jeg en lang snak med en af foreningens rådgivere og blev informeret om deres forskellige tilbud, bl.a. muligheden for at komme i en
forældregruppe. Min daværende mand og jeg var
helt enige om, at vi gerne ville tilknyttes en forældregruppe.

ståelse og rummelighed, og det gav mig bl.a. følelsen af at være helt normal i en ellers meget unormal
situation.

Efterfødselsgymnastik
Jeg har gået til mor-barn gymnastik med både
Villads og Mille på Afspændingspædagogernes
Aftensskole på Østerbro, APA, og kendte derfra til
muligheden for at komme på et efterfødselskursus
for kvinder, der har mistet et barn. På kurset bruges ca. halvdelen af tiden på kroppen og den anden
halvdel på samtale i gruppen. Jeg startede på et
hold med fire andre kvinder ca. to måneder efter
Mille døde. Her mødte jeg for første gang andre
kvinder, som stod i samme situation som jeg. Det
føltes trygt og godt at være sammen, og jeg ople-

FAKTABOKS

Fra mine samtaler med min rådgiver, husker jeg
bl.a., at hun efter første telefonsamtale sagde, at hun
ville ringe igen om en uges tid. Det var rart, at hun
tilbød at ringe til mig, for jeg havde ikke overskud
til at kontakte andre i de første måneder. Min rådgiver var samtidig den første, jeg talte med, som selv
havde mistet, og som var kommet så langt i bearbejdelsen af sin egen sorg, at hun kunne fortælle
mig, at hun nu havde et godt liv. Det gav håb i en
meget svær tid.

Jeg mistede min datter Mille på 6 mdr. den 5.
februar 2009. Hun døde af en sjælden form for
leukæmi.

Min rådgiver ringede til mig hver uge eller hver 14.
dag i de første måneder, og det var befriende og en
stor støtte at tale med et andet menneske, der også
havde mistet sit barn. Jeg blev mødt med stor for-

Sorgen og smerten var ubeskrivelig og jeg var
hurtigt klar over, at jeg ønskede at få al den
hjælp jeg kunne få, for at komme gennem den
første svære tid.
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Hun blev syg, da hun var 3½ måned gammel
og blev knoglemarvstransplanteret med knoglemarv fra sin storebror, Villads på 3½ år.
På trods af bedring, døde Mille kun 6 mdr.
gammel en smuk vinteraften i februar 2009.

TEMA: Hvad virkede for jer?
ansvaret for de første aftner. Hun kom bl.a. med
forslag til emner, vi kunne drøfte, hun var god til at
sikre at alle, der havde lyst, fik sagt det, de ville, og
hun sørgede for, at der blev holdt pauser undervejs,
samt at vi sluttede til den aftalte tid.
Forældregruppen var også det sted, hvor min daværende mand og jeg sammen kunne dele sorgen
over at have mistet Mille, fordi de andre tilbud,
jeg deltog i, kun henvendte sig til mødre. Vi var i
forvejen gode til at snakke om Mille og vores sorg,
men det gav os alligevel nye og andre vinkler at
dele vores sorg med andre par, som også havde
mistet.

vede det som en stor støtte at kunne genkende og
spejle mig i de andres beskrivelser og oplevelser.
Efter en lang periode med graviditet og indlæggelse var det samtidig rart at få brugt kroppen igen,
både fysisk og psykisk. Jeg har fortsat kontakt til
flere af mødrene fra mit APA hold, og jeg sætter
stor pris på at have dem i mit liv. Vi har delt mange
sorger og har, med tiden, heldigvis også delt rigtig
mange glæder.

Forældregruppe
Tre måneder efter Milles død blev vi kontaktet af
Landsforeningen, fordi der nu var sammensat en
forældregruppe med os og fire andre par, som alle
havde mistet deres barn indenfor de sidste fire måneder. Børnene var i alderen 11 dage til 14 måneder, nogle havde været syge, mens andre var døde
af andre årsager. Efter de første tre møder valgte ét
af parrene af forskellige årsager at forlade gruppen,
og de sidste fire par fortsatte i gruppen.
Vi mødtes hver 14. dag i begyndelsen, og de første fire gange deltog også en gruppestarter fra
Landsforeningen. Hun havde selv mistet et barn
og kunne bidrage med sine egne erfaringer samt
give os alle sammen troen og håbet på, at det godt
kunne lade sig gøre at komme gennem så stor en
sorg og krise og få et godt liv igen. Hun satte samtidig rammerne for vores møder i starten, og det føltes trygt, at hun var der og, mere eller mindre, tog

Vores forældregruppe udviklede sig langsomt fra at
være en sorggruppe, hvor vores samtaler primært
handlede om sorgen over at have mistet vores barn,
til at blive til andet hyggeligt samvær som skovture
og middage med og uden søskendebørn, dage hvor
kun os mødre var sammen, samt ture hvor mændene tog alene af sted en weekend. Vi har deltaget
i hinandens fødselsdage, og nogle har bl.a. fejret
nytårsaften sammen.
Vi mødes med stor forståelse, respekt og rummelighed for hinanden, og der er altid plads til
at snakke om vores døde børn og om alt det, der
stadig er svært.
Der er kommet fire små mirakler til, siden vi mødtes første gang, og det har været dejligt også at
kunne dele livets store glæder.

Frivillig medarbejder
Landsforeningens tilbud om samtaler med en rådgiver samt muligheden for at komme i en forældregruppe har haft en stor betydning i mit sorgforløb.
Det har været en stor støtte for mig at møde andre
mennesker, som også har mistet deres børn.
Jeg besluttede mig derfor for 1½ år siden at melde
mig som frivillig i Landsforeningen Spædbarnsdød. Jeg deltog efterfølgende i grunduddannelsen
for frivillige medarbejdere og følte mig derefter
mere klar til det frivillige arbejde.
Jeg har fungeret som gruppestarter og har været
med til at starte to grupper op. Jeg håber, at jeg som
frivillig medarbejder kan være med til at skabe et
rum, hvor forældrene føler sig trygge og kan dele
deres sorg med andre forældre i en lignende situation.
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Forældreberetning

Omfavn sorgen,
før den omfavner dig

Tekst & foto: Morten Poulsen-Hansen

Præsten
Den 20. december om aftenen var vi klar over, at
vi formentlig mistede vore tvillinger medmindre et
mirakel oprandt, og sygeplejersken spurgte, om jeg
ville tale med en præst. Lotte Blicher Mørk, hospitalspræst, kom ind i vore liv den aften. Det vigtigste
råd, hun gav os, var at overgive os til sorgen. Hun
sammenlignede sorgprocessen med lystsejleren,
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der er havnet i kæmpe bølgegang i et stormombrust hav - den eneste måde at undgå søsyge på er
at overgive sig til bølgernes bevægelser. Lade være
med at kæmpe imod; det er nyttesløst og tjener
intet formål.

Tanker, handlinger og ritualer
Tre kvarter, måske en time, efter begge fødsler kom
jordemoderen med den lille tomme kiste med et
smukt forberedt leje sat ned i plexiglasvuggen på
hjul. Jordemødrene udviste stor respekt for Johanne

TEMA: Hvad virkede for jer?
og Kalle, og med deres rituelle proces gjorde de det
tydeligt for os, at vore børn havde forladt os alt for
tidligt. Vi fik tid til at tage afsked med dem; de tanker, der blev gjort i tiden umiddelbart efter fødslen,
har været meget vigtige efterfølgende.
Bisættelsen fandt sted i Rigshospitalets kapel, mens
sneen dalede ned udenfor. Ritualerne, salmerne,
præstens ord. Johanne og Kalles fine ansigtsudtryk
inden låget på deres kister blev lukket og skruet
fast. På en gang forfærdeligt og forløsende. Man
er nødt til at blive tvunget til at indse, at noget er
endeligt.
Lotte og jeg kørte med de to blomsterdækkede
kister i bagagerummet ad den snedækkede Kongevejen til krematoriet. En fredfyldt og smuk tur,
der også flyttede os mentalt fra vore forventninger
om at blive forældre til tvillinger til en ny situation
med sorg, tab, og alligevel håb om, at vi kunne blive
forældre igen.
Jeg mistede en kusine, da jeg var seks år gammel.
Hun blev ikke en gang tre år, inden hendes hjerte
ikke kunne mere. Hendes aske blev fordelt på kirkegården og senere kom morfars og mormors aske

KORT FORTALT

Den 20. december 2010 blødte Lotte om morgenen. Uge 19+6 med vores ønsketvillinger.
Svag livmoderhals, frembulende hindeblære.
Meget dårlig prognose.
Den 24. december fejrede vi juleaften på
Rigshospitalet. Vi havde set to små blinkende
hjerter på ultralydsscanningen om eftermiddagen. Den bedste julegave vi kunne få.
Lotte fødte Johanne Marie den 28. december og Karl Alfred (Kalle) den 29. december.
De levede begge en halv time. Jeg døbte
dem, mens de levede. Lotte mistede en
stor mængde blod, men blev udskrevet 30.
december.
Bisættelse fra Rigshospitalets Kapel den 6.
januar 2011.
Urnenedsættelse 28. januar 2011.

Den tungeste last man kan tænke sig.

til. Johanne og Kalle ligger i et gravsted ikke langt
fra de ældre familiemedlemmer. Jeg bruger gravstedet og de fredfyldte omgivelser til reflekterende
stunder, som jeg ellers har svært ved at finde i mit
daglige miljø i en travl hverdag. Det første år efter
deres død cyklede jeg til kirkegården en-to gange
om ugen, 70 km i alt hver gang. Disse ture fik mig i
god fysisk form, hvilket også er vigtigt for den psykiske tilstand, men tillod desuden sjælelig ro til at
tænke på fremtiden og mindes fortiden.
Lotte og jeg tog alene til urnenedsættelsen. Vi læste
den sidste side af ”Den lille Prins” højt, inden graverne smed jord på og dækkede urnerne til. Mindedes vore børn. Helt normalt sørgeligt og meget
saligt.
Ret tidligt efter tabet talte vi om, at der jo ingen
grund var til at stoppe med at leve livet. Bevidst
afstandtagen til glæde, fest, latter og fornøjelse
ville næppe bringe tvillingerne tilbage. Ret logisk
konklusion, men utroligt vigtigt at sige den højt og
overholde den.
Et par uger efter bisættelsen kørte vi til Vestkysten.
Fisk fra Hvide Sande, ild i brændeovnen, gåture
langs med vandet. Det var godt, at vi tog langt væk
så hurtigt som muligt. Genopdage verden. Vi havde
glemt, hvordan verden også kunne være.
Fortsættes næste side
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Fortsat fra forrige side

Omfavn sorgen,
før den omfavner dig
Familien
Vi fik flere breve fra familiemedlemmer, venner og
kolleger, som tidligere havde mistet. Nogle havde
mistet for over tredive år siden, andre for nyligt. De
sagde alle sammen, at man aldrig kommer sig over
tabet. Man vil altid bære rundt på det, og en gang
imellem vil man gå ind i netop dén del af den personlige hukommelse og ære mindet. Vi vil aldrig
”komme over det”. Vi er for altid forandrede. En
meget beroligende erkendelse.
Landsforeningen
Fra Landsforeningen Spædbarnsdød havde vi fået
nogle beretninger om andres tab. Særligt én af historierne ramte rent. Stort set identisk forløb, men
forældrene havde faktisk overlevet og fundet livsglæden igen. Hvis de kan, så kan vi sørme også! Og,
jo, det er helt OK at være ked af det på nuværende
tidspunkt. Faktisk gik der næsten sport i at sætte
kryds på Landsforeningens lange liste over mulige
sorgreaktioner. Listen sørgede for orden i kaos.
Forudsigelighed. Nå, nu har vi haft 15 af de 28 sorgreaktioner, så mangler vi blot 13.
Forældreseminaret i Fredericia fandt sted en måned
efter vort tab med deltagelse af tyve andre forældre,
der ligeledes havde mistet for nyligt. Åbenhjertige
og lærerige fortællinger om deres tab, deres reak-

tioner og deres tanker. De gav os yderligere forståelse for, hvad det var, vi selv gennemgik på det
tidspunkt. Vi kunne forholde os til vor egen sorg
gennem de andre engleforældres forskelligartede
sorgreaktioner. Og vi fik mulighed for at sætte ord
på vores tab sammen med mennesker, som kun alt
for godt kunne forstå det.
I februar startede vi i en forældregruppe med to andre forældrepar, som havde mistet samtidig med os.
Efter det første møde så vi frem til de efterfølgende
møder med stor længsel. Snak om vore englebørn,
udveksling af erfaringer, hvordan vi håndterede den
ene og den anden situation, hvordan vi sørgede,
hvilke psykiske reaktioner vi havde for øjeblikket, hvordan det gik på arbejdet. Vi ses fortsat, og
selvom møderne har skiftet karakter, så er præmissen den samme. Vi behøver ikke forklare hinanden,
at vi kan være kede af det eller savne vore englebørn. Der er en særlig form for livsvisdom, man
kun kan få fra andre, der også har prøvet at miste.

Efterskrift
25. februar 2012 fødte Lotte på Rigshospitalet en
stor velskabt pige, Juliane Marie. Døbt i Rigshospitalets Kirke af ”vores” præst efter Juliane Marie
Centret på Rigshospitalet. Det føltes passende i
betragtning af, at Juliane Maries liv blev reddet der
i løbet af graviditeten.
Er jeg kommet over sorgen? Næh, men det skal jeg
heller ikke! Har jeg lært at leve med den? Ja, det tror
jeg i hvert fald. Tak til alle, der har bidraget dertil.

Vesterhavet en januar eftermiddag.
Så kan man ikke komme længere
væk fra Rigshospitalet.
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TEMA: Hvad virkede for jer?
Forældreberetning

Furie
Faktisk blev jeg provokeret af
temaet til dette nummer af Stjernen
”hvad har hjulpet i min sorgproces”,
for der er jo ikke noget, der hjælper.
Der er intet, der lindrer smerten!

Tekst & foto: Søs Rosendahl Grytner

Efter den umiddelbare provokation havde lagt sig,
begyndte jeg så alligevel at filosofere over temaet.
Selvom det har været hårdt og stadig er det, så er
jeg her endnu, så noget har gjort, at jeg fortsat er
i live og faktisk fungerer i livet. Den første tid var
det chok og ønsket om, at jeg også var død af den
infektion, vi begge var blevet syge af, der herskede.
Men jeg havde en datter på 2 år på det tidpunkt,
hun havde jo også mistet og skulle ikke også miste
sin mor. Så hun hjalp mig med at træffe den første
beslutning - jeg valgte livet for hendes skyld.
De første måneder var mere præget af overlevelse
end af at leve livet. Mad blev lavet, for at hun kunne
få noget at spise; hverdagen blev opretholdt, for at
hun skulle have en forudsigelig hverdag; aktivitet
var for at hendes verden ikke skulle gå i stå.
Jeg forsøgte at bearbejde ved at deltage i sorggruppetilbud fra sygehuset (ikke et tilbud som Landsforeningen har været med til at starte, red.). Det var jeg

ikke så god til, for jeg havde det ikke som de andre
og manglede nogen at spejle mig i. Da forløbet var
slut, og alle de andre dygtige deltagere erklærede
sig klar til at prøve på at blive gravide igen, sad jeg
tilbage med en følelse af at være dumpet i sorggruppeforløb. Da jeg heller ikke rigtig kendte nogen,
der kunne rumme, hvordan jeg havde det, gik jeg
rundt med en stor følelse af ensomhed og vrede
indeni. Vrede mod hospitalet, som jeg følte havde
gjort dette her imod mig og min lille familie; hospitalet som jeg havde oplevet som en dødbringende
sump af procedurer og ligegyldighed. Vrede mod de
mennesker omkring mig som tillod sig den luksus
ikke at kunne rumme mig i den situation, jeg stod i,
de valgte at trække sig - jeg havde intet valg. Vrede
mod livet i sig selv og den uretfærdighed, der hersker. Der var megen vrede. Det var nok også én af
grundene til, at folk trak sig - jeg blev opfattet som
en furie. Jeg husker en der, lettere chokeret, sagde, at
han ikke vidste, at man kunne blive så vred og ked
af det.
Vreden blev min energikilde. Det var derfra, jeg fik
energien til at starte på en ny uddannelse; det var
derfra jeg fik overskuddet, til igen at være en god
mor for min ældste datter; der var der jeg hentede
livsgnisten igen – det var i trods! Det kan godt være
at livet er fuldt at forhindringer og nederlag, som jeg
ingen indflydelse har på, men det er stadig mig, der
bestemmer, hvordan jeg vil håndtere det. Som barn
har jeg fået mange negativt ladede mærkater: stædig, trodsig, egensindig, obsternasig, kontrær osv.,
men faktisk har det vist sig at være variationer over
en ukuelighed, der næres fint af vreden. En furie er
en vred/rasende kvinde, og det må man sige, at jeg
var og til dels stadig er.
For et ½ år siden kom så min tredje datter til verden - der skulle gå 3½ år fra Thyras død til Dagmars
fødsel. I forløbet omkring fødslen har vreden og
trodsigheden ligeledes hjulpet mig over den sump af
procedurer og ligegyldighed, man bliver mødt af på
hospitalet. Jeg har følt, at jeg har kunnet stille mig
op mod overlægernes tyranni og krævet, at de leverede denne gang, hvilket de også gjorde.
Furien er en del af mig, og det er i virkeligheden
ikke så skidt endda. Det kan godt være, at det ikke
er yndigt, når hun rigtigt folder sig ud, men livet
er nu engang ikke særlig yndigt. Jeg håber, at mine
piger også har en indre furie, der kan hjælpe dem,
når livet slår knuder, og jeg håber, at jeg kan rumme
dem, også når det er furien, der taler.
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Forældreberetning

Hvad har hjulpet mig
i sorgen over og i livet
med mit døde barn?
Tekst & foto: Heidi Breiner Frandsen

Grundlæggende har det hjulpet at finde ”anerkendelse” af mit døde barn, samt deraf også af min moderrolle, og det har hjulpet mig at ”mindes” min søn. At
skrive på en blog har i hvert fald været en af de meget
konkrete ting, der har været én vej at gå fremad i
forhold til begge dele.
Bloggen har fungeret som et sted, hvor jeg har vendt
og drejet tankerne (selvterapeutisk, om man vil),
hvor jeg har fået støtte og input fra andre, og hvor
jeg har dyrket mindet om min dreng. Den eksisterer
stadig, men jeg bruger den ikke ret meget mere. Det
umiddelbare behov har ændret sig, blandt andet fordi
jeg ikke længere er totalt i vildrede, men også fordi
jeg ikke har tid til så meget fordybelse i hverdagen.
Fordybelsen kan jeg godt savne.
Der gik næsten halvandet år fra vi mistede vores
søn, til jeg begyndte at blogge i 2007 på laurtussen.
blogspot.dk. I den tid havde jeg skrevet en masse
tanker ned omkring Laurits, og det at være hans mor,
og på en måde blev bloggen en fortsættelse af det. Jeg
var temmelig skeptisk overfor, om det ville blive for
meget at udstille mig selv og nogle af mine inderste
frustrationer, glæder, smerter, tanker, følelser i det
hele taget i det virtuelle offentlige rum, men jeg
kunne bare mærke et kæmpe behov for at gøre noget
aktivt i forhold til Laurits. Desuden var jeg voldsomt
inspireret af andre bloggende mødre til døde børn,
jeg kendte. Det var også en slags øvelse i at være åben
omkring, hvordan det var at blive og være mor til
en død. Igennem de fem år bloggen har eksisteret,
har det hjulpet mig rigtig meget at sætte ord på det
via den, og det har haft en afgørende betydning, at
ordene ikke kun er blevet gemt på min computer,
men også læst af nogle.
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Vores søns korte livshistorie lyder nogenlunde
sådan her:
Laurits blev født ved et akut kejsersnit den 22. maj
2006, seks uger før termin. Han var meget dårlig, men
vi troede kun, at det drejede sig om den tidlige fødsel.
Efter en nervepirrende intens nat fik vi den forfærdelige besked, at han ikke ville leve ret længe, da han
ingen nyrefunktion havde. Han var født med polycystiske nyrer, og der var intet at gøre for ham. Dagen
efter sov han stille ind i vores arme, efter at han ikke
længere fik hjælp til vejrtrækningen. Han blev 38 timer
gammel. Tre dage senere så vi ham for sidste gang,
da vi lagde ham i kisten, og en uge efter fødslen tog vi
endelig afsked via en meget stille og intim bisættelse
fra hospitalets kapel. Han blev brændt og urnen sat i
jorden på en fællesgrav på Holmens Kirkegård.
Denne ultrakorte livshistorie, som vores dreng fik
udenfor min mave, var simpelthen ikke nok. Mit hoved havde brug for at putte noget mere på historien,
for tankerne drejede sig alligevel om Laurits i meget
høj grad. Jeg var på ingen måde færdig, jeg var lige
blevet mor og i gang med at lære mit barn at kende.
Det var min klare følelse, at jeg ikke skulle komme
over det eller tænke på noget andet, men at det netop
var fordybelse og konkretisering af tankerne, der var
vejen frem for mit vedkommende. Med bloggeriet
fandt jeg en form, der passede rigtig godt.

TEMA: Hvad virkede for jer?

På bloggen har jeg fundet et godt sted at dyrke de
minder, der nu engang er, forholde mig til det, der
faktisk skulle have været, men også et sted at fantasere lidt om, hvad Laurits nu kunne være i mit liv.
Det sidste hænger sammen med, at jeg har sådan en
trang til at sige ”er” om min lille dreng, nogle gange.
Han er en engel, for så er han dog noget og ikke bare
helt væk trods døden. Det har gjort mit forvirrede,
rastløse, sorgfyldte hoved godt at sige for eksempel:
”Hvis nu Laurits var levende, ville mit liv være fyldt op
af Brio tog og madpakker”, eller at sige: ”Den fjer, som
hvirvlede rundt om mig på cykelturen i dag, må da
have været en englefjer fra min lille dreng”.
Jeg er klar over, at den slags tanker gjort til konkrete
udtalelser kan være svære at lægge ører til, og det har
heller ikke altid været let for mig at snakke sådan.
Men tankerne er poppet op af sig selv uanset hvad,
og i stedet for at forsøge at holde dem væk er skriveriet blevet en måde at undgå at brænde helt inde
på. Min hjerne har simpelthen haft noget at sno sig
rundt om ved at skrive, og på bloggen har jeg bare

kunnet give den gas og i princippet ikke skullet tage
hensyn. Det har virkelig været et tiltrængt frirum.
Det har ikke kunnet erstatte en god snak, men det
har nogle gange nærmest haft samme effekt. Jeg har
kunnet ’snakke’ i timevis på min blog, lige når det
passede mig.
Lige så meget, som jeg har haft brug for at rase og
klage over Laurits’ død, har jeg altså også haft brug
for at dele noget af det skønne og skøre omkring
ham. Jeg er jo bare fyldt med kærlighed til lige netop
dén lille døde, mystiske dreng og er kun blevet mere
og mere mor til ham, som tiden er gået. Det tog ingen tid at miste Laurits, kan man sige, men det har
nok taget årevis at få ham og tage imod alle aspekterne ved det vanvittige faktum, at han er død.
At skrive åbent og blive mødt af en lille gruppe læsere, der kommenterede på bloggen, har været med
til at gøre det mindre ensomt at få et dødt barn.
Du kan læse hele Heidis blog på:
http://laurtussen.blogspot.dk
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