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Leder

Hverdagen som forsvant
Det føles rart å skrive lederen denne gangen, 
det er vanskelig å finne ord for det vi opplever. 

Siden midten av mars har vi levd med en usikkerhet og et nyhetsbilde som har 
vært dominert av Covid-19. Det er mange følelser som presser seg på i en tid hvor 
vi i så høy grad er rammet av det ukjente. Dette gjelder for alle, men må være 
spesielt utfordrende for dem som nylig har mistet.

Vi har gått igjennom en helt spesiell tid og vi har fremdeles ikke fått hverdagen 
vår tilbake slik den var i januar 2020. Dette har sine utfordringer. Fylkeslagene 
har ikke kunne avholde møteplasser, sorggrupper eller andre arrangementer. 
LUBs landsmøte måtte avholdes elektronisk. 

Det var nok ikke bare jeg som hadde sett frem til landsmøtet i Kristiansand. For 
oss i LUB er det ekstra viktig å kunne møte hverandre, dele erfaringer og kjenne 
at vi er en del av et fellesskap. I stedet har vi sittet i hvert vårt hjem og prøvd så 
godt vi kan å holde kontakt med våre nærmeste. Nå er vi forsiktig optimistiske på 
at dette kan endre seg til høsten og at vi igjen kan møtes. I mellomtiden forsøker 
vi så godt som mulig å tilpasse oss situasjonen ved å tilby hjelp på nye måter. 
Både sorggrupper og møteplasser har blitt gjennomført digitalt. Med korona-
midler fra Stiftelsen Dam starter vi i juni opp online terapeutisk skrivekurs for 
nyrammede foreldre, og vi  arrangerer de første av fem webinarer. 

I denne utgaven er hovedtemaet sorg i koronatiden. Vi får blant annet høre fra 
fem av våre medlemmer om deres erfaringer, som er preget av hvor de befinner 
seg i sin sorgprosess. Vi har også valgt å dele flere andre sterke personlige his-
torier, ikke minst fra prosjektet «Historier som beveger».

Jeg ønsker dere en fin sommer. Selv om dere skal holde avstand, husk å  å ta 
vare på hverandre!

MARIT GALTA-OPHEIM
Styreleder
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Ny brosjyre om LUB
I vår har LUB laget en ny brosjyre med 
kort informasjon om hvilken hjelp vi 
kan tilby og oversikt over informasjons-
materiellet vårt. Brosjyren er først 
og fremst rettet mot nylig rammede 
foreldre, og skal deles ut fra sykehusene 
og sendes ut fra LUB i forbindelse med 
oppfølgingen av familier. I tillegg er 
brosjyren aktuell for sosialt nettverk, 
helseinstitusjoner og fagpersoner.

Brosjyren kan 
bestilles og 
lastes ned på 
lub.no. 

Nytt fra LUB

Webinarer for deg som har mistet barn 
Grunnet koronapandemien har vi avlyst eller utsatt alle seminarer og fysiske møteplasser 
for sørgende og pårørende. Med gjeldende råd om å holde avstand, jobber LUB for 
finne alternative former for felleskap og støtte. Gjennom prosjektet Sosial avstand, men 
allikevel nær støttet av Stiftelsen Dams koronaprogram, vil LUB tilby fem webinarer for 
våre medlemmer. 

•  Sjef i eget liv - når angst og bekymring tar overhånd etter å 
ha mistet en nær person. ved «hypokonder legen» Ingvard 
Wilhelmsen. Tirsdag 16. juni kl. 20.

•  Å være gravid igjen og føde under koronapandemien. 
Ved leder for fødeavdelingene på Ullevål og Rikshospitalet ved 
OUS, Katariina Laine, og forsker/LUB-medlem Line Christoffersen. 
Torsdag 25. juni kl. 20.

KOMMENDE WEBINARER:

•  Hvordan gi digital sorgstøtte? For kontaktpersoner (frivillige sorgstøttepersoner) i LUB, 
ved sorggruppeleder i LUB Anne Siri Johnsen.

•  Sorg og selvhjelp – mentale verktøy for egenomsorg ved sorg. Ved psykolog Elin 
Fjerstad og fagsjef i LUB Trine G. Kalstad, forfatterne av Den lille sorgboka. 

•  Sorg i familien, med spesielt fokus på små barns sorg. Hvordan fange opp og ta vare 
på barn i sorg? Ved pedagogisk-psykologisk rådgiver Eline Grelland Røkholt, tidligere 
ansatt på Enhet for sorgstøtte på AHUS.

Meld deg på og les mer på lub.no/webinarer

Fotoutstilling om å leve med sorg
LUB fikk i 2019 midler av 
Stiftelsen Dam til å arran-
gere en fotoutstilling som 
skal belyse hvordan det 
er å leve med sorg etter å 
ha mistet barn.

Med dette ønsker 
vi å bidra til at 
det blir lettere 

å snakke om de som er 
døde og om sorg – at 
det blir mindre tabu. 
Fotograf Andre Clemetsen 
har det siste halve året 
reist landet rundt for å 
fotografere og snakke 
med etterlatte familier. 
Resultatet blir en fysisk 
og digital utstilling som 
vil åpne i Oslo til høsten, 
og deretter formidles på 
lub.no og i sosiale medier.

Mer informasjon kommer, 
vi gleder oss til å vise 
dere resultatet!
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Klare for å støtte andre foreldre
I januar 2020 gjennomførte 15 etterlatte foreldre LUBs kurs i frivillig sorgstøttearbeid. De er 
nå kontaktpersoner som gir likepersonstøtte til nye rammede foreldre gjennom samtaler 
og i sorggrupper. Tusen takk for at dere gir av dere selv!

Våren 2021 blir det nytt kurs i frivillig sorgstøttearbeid for medlemmer. Er du interessert? 
Ta kontakt med fagsjef Trine Giving Kalstad på trine@ub.no eller tlf. 22 54 52 04. 

Publiserte forskningsartikler 
fra LUB-prosjekter
Hvert år støtter LUB forskning omkring barnedød, med håp om 
å kunne forhindre at flere opplever å miste barn. 

MER SYKELIGHET BLANT BARN FØDT TIL TIDLIG TERMIN
Overlege Gulim Murzakanova ved Oslo universitetssykehus og kolleger mottok i 2014 støtte 
fra LUB til et forskningsprosjekt på overtidige svangerskap og alvorlige fosterkomplika-
sjoner. I februar 2020 ble artikkelen «Adverse perinatal outcomes in 665,244 term and 
post-term deliveries – a Norwegian population-based study» publisert i European Journal 
of Obstetrics & Gynecology. Studien viser at barn som ble født tidlig til termin, i uke 37 til 
38, hadde høyere sykelighet og oftere måtte få pustehjelp og behandles på nyfødtintensiv, 
enn barn som ble født senere til termin, i uke 39 til 41. Resultatene for dødelighet blir tema 
i neste artikkel fra prosjektet. 

GENER ASSOSIERT MED PLUTSELIG UVENTET SPEDBARNSDØD
PhD Linda Ferrante (bildet) ved OUS og kolleger har fått publisert 
to artikler i april 2020 fra forskningen der de har forsøkt å identifi-
sere genetiske varianter som er assosiert med krybbedød (SIDS) og 
infeksjonsdødsfall blant spedbarn. 

I den ene studien har de funnet at spedbarn som døde plutselig og 
uventet av infeksjon, hadde noen endringer i genuttrykk sammenlignet 
med kontrollgruppen. Funnene kan gi bedre kunnskap om hvorfor noen 
spedbarn ikke overlever infeksjoner. Artikkelen «Gene expression profile in cases of 
infectious death in infancy» er publisert i Pediatric Research.

I den andre studien fant de ingen assosiasjon mellom krybbedød og de sjeldne genetiske 
variantene som ble identifisert. Artikkelen «No association to sudden infant death 
syndrome detected by targeted amplicon sequencing of 24 genes» er publisert i  
Acta Pædiatrica i april 2020.

Nytt fra LUB

Terapeutisk 
skrivekurs 
Den terapeutiske effekten i å skrive 
når man opplever livskriser er godt 
dokumentert. Nå får 15 medlemmer 
i LUB delta på et unikt online 
skrivekurs støttet av Stiftelsen 
Dams koronaprogram. 

Målet er å bearbeide vanske-
lige følelser gjennom ulike 
skriftlige uttrykksformer. 

Temaer som vi vil jobbe med på 
kurset, er kjærlighet, medfølelse, 
selvmedfølelse og hvordan skape 
mening i det meningsløse. 

Kurset vil gjennom åtte samlinger gi 
et alternativt digitalt felleskap med 
andre i samme situasjon, et nettverk 
vi håper kan være til støtte også 
etter kursperioden.

Kurset som starter opp 1. juni 2020, 
inneholder undervisning, øvelser 
individuelt og i gruppe, spørsmål og 
svar og hjemmeoppgaver. Kursstedet 
er Zoom, en digital løsning med 
høy datasikkerhet. Her kan alle 
samles samtidig, og kursleder Olga 
Lehmann fra Institutt for Psykologisk 
rådgivning (IPR) kan følge opp den 
enkelte gjennom bruk av egne chat-
terom. Alle kursdeltakerne får tilbud 
om inntil tre timer med psykolog fra 
IPR med emosjonsfokusert terapi. 

Foto: Stein Roar Leite/NTNU
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Familiehelg i Grimstad
14.–16. august ønsker LUB velkommen til helgesamling for familier  
som har mistet et lite barn. 

Helgen foregår på Stine Sofie Senteret i 
Grimstad som ligger i nydelige omgivelser 
og er godt tilrettelagt for lek og uteakti-
vitet. Det blir en helg med undervisning, 
kreativitet, rådgivning, lek og moro for 
både barn og voksne. Helgen arrangeres 

av LUB i samarbeid med erfarne fagper-
soner, kulturgruppen Lyriaka og frivillige 
hjelpere i LUB som selv har mistet barn. 
Arrangementet vil gjennomføres innenfor 
de smittevernsreglene som gjelder i 
august. 

Fra familiehelgen som ble arrangert i 2016. Foto: Line Christoffersen.

Psyklisten
– en kortfilm om sorg og fysisk aktivitet
Etter at datteren Jenny Leonora (11 mnd) døde brått, bearbeidet 
Per Hellevik Carlsson den voldsomme sorgen gjennom sykling og 
fysisk aktivitet. Møt Per i kortfilmen «Psyklisten», som er produsert av 
Martin Walther i samarbeid med LUB og med støtte fra Stiftelsen Dam. 
Filmen hadde premiere på Filmens Hus høsten 2019, og våren 2020 ble 
den endelig tilgjengelig for alle, først på Aftenposten.no (+sak) i april, 
og til slutt i LUBs kanaler på YouTube, Facebook og lub.no i juni. 

Motivasjonshelg for 
ressurspersoner
13.-15. november 2020 inviterer LUB til en helg på  
Soria Moria hotell i Oslo for våre frivillige ressurspersoner.

Vi vet at mange savner møteplasser der de kan treffe hverandre, få faglig påfyll, drøfte 
utfordringer og kjenne på fellesskapet i LUB. Målet med samlingen er å ruste og 
motivere våre uvurderlige frivillige til videre likepersonsarbeid. Arrangementet skulle 
vært i juni, men er flyttet til høsten på grunn av koronasituasjonen.

Seminarhelg for nylig 
rammede foreldre

15.-17. januar arrangerer LUB seminar-
helgen «Å lære å leve med sorgen», 
som er flyttet fra september 2020. 

Seminaret foregår på Soria Moria hotell 
i Oslo. Les mer på lub.no.

Nytt fra LUB

Undervisning for 
helsesykepleiere
Fagsjef i LUB Trine G. Kalstad hadde i mai sin 
årlige undervisningsdag for helsesykepleier-
studenter ved VID Vitenskapelige Høgskole 
i Oslo. 

Her lærer de om forskning og forebygging 
av barnedød, om sorg og ny graviditet 
etter tap av barn, og hvordan de kan 

være til hjelp for etterlatte familier. Denne 
gangen var de 60 studentene ikke til stede i 
auditoriet, men på pc eller mobilskjermen sin 
grunnet koronapandemien. LUB-mamma Hanne 
Stenshorne (bildet) fortalte om sine erfaringer 
med nytt svangerskap og oppfølging fra helses-
tasjonen etter at hennes første datter døde like 
etter fødselen. Hanne og Trine ga gode råd om 

hvordan helsesykepleiere 
kan møte etterlatte 

foreldre når de får et 
barn til.

Dette er en fin 
måte å nå ut 
med verdifull 
kunnskap om 

barnedød og 
sorg på! 

SE FILMEN PÅ LUB.NO



mangel på energi og motivasjon og lite sosial kapa-
sitet. Eller kanskje har du så høy aktivitet at sorgen 
ikke får plass?

HJELP MED DE TYPISKE SORGPROBLEMENE
Workshopen Selvhjelp ved sorg tar tak i de van-
lige problemene sørgende møter: grubling, angst, 
bekymring, skyldfølelse, smerter og relasjonelle 
problemer med venner og familie. Med støtte fra 
Stiftelsen Dam har LUB gjennomført tre nye dags-
samlinger det siste året med nærmere 40 deltakere. 
Målet var å hjelpe etterlatte til å leve best mulig med 
sin tapsopplevelse og forebygge komplisert sorg og 
psykiske lidelser. 

Etter å ha tatt avskjed med ditt kjære barn, 
kommer den tunge hverdagen som plutselig 
ble så annerledes. Hvordan kunne dette skje, 
jeg klarer ikke å gå videre, jeg burde ha …. er 

tanker som kan gnage og gi masse næring til selvbe-
breidelsen. Spørsmål som tenk om jeg bare hadde…. 
kverner så mye i hodet at du blir helt utslitt i krop-
pen. Og ikke nok med det, du er blitt så bekymret. 
Verden er blitt så uforutsigbar at nå kan alt skje! Du 
er redd for at andre i familien din også kan dø, krop-
pen din er i konstant beredskap. Det gir kroppslige 
vondter, som igjen kan gi næring til helseangst. For 
smerten kommer i så mange former og savnet er så 
stort. Konsekvensene kan være en intens lengsel, 

Du er din viktigste støttespiller
- Hva gjør vi nå? Hvordan skal jeg overleve dette? Mange som kontakter LUB har stort 

behov for informasjon og råd. På workshop for selvhjelp ved sorg i Oslo, Fredrikstad og 
Stavanger har 40 etterlatte lært mer om hvordan de kan ta vare på seg selv i sorgen. 

Tekst  TRINE GIVING KALSTAD

Deltakere på workshop 
i Stavanger. Her var Lise 
Falang-Petterson (i rød 
genser) kursleder sammen 
med Trine (t.h.)
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Gode og trygge 
kursledere gir 
ei god og trygg 

gruppe. Den 
lille sorgboka 
er nærmest 

alltid med meg 
i vesken min.

Kursdeltager i Oslo

Hvordan virker sorg inn på kropp og psyke? Kan man 
jobbe når man sørger? Mange opplever at det er svært 

tøft å håndtere jobb når livet er snudd opp ned og 
hodet ikke lenger fungerer. Filmene fra LUB gir innsikt i 
hvordan sorg påvirker arbeidsevnen og hvordan det er 

mulig å få til en best mulig retur til arbeidslivet.

Se filmene på lub.no/sorg-og-arbeidsliv

Å vende tilbake til jobb 
etter å ha mistet barn

Psykolog og sorgekspert Atle Dyregrov og 
to etterlatte foreldre gir sørgende og ledere 

råd gjennom åtte korte filmer.

Foreldrene Marit Galta-Opheim og Kristian 
Brakestad deler sine erfaringer.

Når livet er vanskelig, trenger vi all den hjelp og 
støtte vi kan få. Men vi trenger også å hjelpe oss selv 
med alt som er på innsiden – tanker og følelser man 
kan kjenne seg alene med. På workshopen jobber vi 
med hva følelsene våre kan fortelle oss, og hvor-
dan tanker og følelser henger sammen. Gjennom 
korte innledninger, demonstrasjoner og øvelser 
øvde vi på hvordan vi kan gradvis forandre uhen-
siktsmessige tankemønstre som gjør vondt verre. 
Tankene våre kommer 
og går hele tiden og er 
som en slags samtale vi 
har med oss selv. Når vi 
sliter, blir det viktig å bli 
klar over denne indre 
samtalen. Gjennom en 
god og støttende indre 
dialog kan vi bedre hente 
frem medfølelse for oss 
selv og motivasjon for å 
gradvis velge hvordan vi 
vil forholde oss til ting. 
T i l b a k e m e l d i n g e n e 
viser at deltakerne har 
fått verktøy for hvordan 
de kan støtte seg selv i vanskelige sosiale situasjoner 
og flere har blitt tryggere og modigere i å prøve å ta 
nødvendige grep i eget liv.

NY WORKSHOP PÅ VOSS
Workshopen bygger på Den lille sorgboka, skrevet av 
kurslederne Elin Fjerstad og Trine Giving  Kalstad. 
Foreldre som mottar oppfølging fra LUB tilbys 
denne boka gratis. Her beskrives verktøyene vi har 
jobbet med på workshopen. På denne måten «lever» 
kurset litt videre i LUB. Første helgen i september 
arrangerer LUB Vestland denne workshopen på 
Voss – velkommen skal dere være! •

Kursleder Elin.
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det skulle bli. Et minne om en drømt fremtid. Men 
begravelsen var så mye mer. Den var fellesskapet og 
kjærligheten til de som var der. De som ønsket å bli 
kjent med Sebastian og dele sorgen over at han ikke 
var lenger. Det var alle klemmene og omfavnelsene 
jeg fikk synke inn i. Det var alle de som hadde laget 
gryte og rundstykker til minne samværet. De som 
hadde rigget bord og lagt på duker, brettet servietter, 
kokt kaffe og bakt kake. Det var alle tårene innimel-
lom klemmene. Det var minneveggen til Sebastian, 
kondolanseprotokoll og mammas minneord om håp. 
Det var humor og feiring av livet. Dagen avsluttes 
hjemme hos meg nok en gang med familien. Vi får 
landet. Sammen.

Og så kom korona. 
Fredag 13. mars står vi på Vestre gravlund i Oslo. 

Kisten skal senkes i jorden. Familien står i klynger 
rundt det mørke hullet i bakken. Vi får ikke klemme.

Verden går ned for telling og alt jeg ønsker er 
en klem. 

En uke etter fødsel kom Sebastian hjem på 
syning. Han lå i det hjemmestrikkede hente-
settet sitt. Kisten var så liten. Vi hadde lagt til 
rette med hvite duker, stearinlys og blomster 

på rommet hans. Invitasjonen gikk til familien og 
noen venner som ikke hadde sett ham. Suppe og 
brød til store og små. Lette samtaler, men med 
nærhet og omsorg. Gråten kom og gikk i alt det 
lette. Alt nærværet. Omfavnelsene. Den trygge fine 
flokken min.

Jeg var aldri alene. Det hang fem håndklær på 
badet. Det lå soveposer og sengetøy i skapet. De 
sirkulerte seg imellom. Tok seg fri fra jobben, 
fiksa barnevakt, lagde mat, handlet, var til stede, 
var lydhøre. Mamma, familien og de nærmeste 
vennene mine. Dagene fløt i hverandre. Jeg gruet 
meg til begravelsen. 

Tirsdag 10. mars kl. 10.30. Det ble så vakkert. Og 
det er jeg så takknemlig for. Jeg holdt minneord og 
fikk fortalt om Sebastian. Slik han er for meg. Slik 

VÅREN NORGE 
STOPPET OPP
Verden er rammet av korona pandemien. 

Som en følge av dette ble Norge stengt ned i flere uker, og 
folk måtte holde seg mest mulig hjemme. Vi lurte på hvordan 

de som fra før har opplevd noe av det verste – å miste et 
barn, hadde det i denne perioden. Fem LUB-medlemmer 

i forskjellige faser av sorgen forteller.

Alenemammaen
Liv Marie Skaare Baden er selvvalgt alenemamma på 42 år. Et stort nettverk av 

familie og venner ventet spent på lille Sebastian. Men to dager før termin sluttet 
hjertet hans å slå. 27. februar 2020 kom han stille til verden.

Bearbeidet av  VILDE VON KROGH, TRINE G. KALSTAD OG LINE SCHRADER

 
Jeg er helt 

alene. Og med 
isolasjon er 

det en tilleggs-
dimensjon. 
Alt jeg vil ha 
er en klem. 

Med to meters 
avstand?

•
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holder pusten. Føler seg ensomme. Er usikre. Iso-
lerte. Et helt folk ønsker en klem. Jeg klarer ikke å 
skille det ene fra det andre. Korona eller sorg. Det er 
synonymt med stillstand. Avstand. Lengsel. 

Uten korona hadde det vært nærhet. Samvær. 
Fysisk kontakt. 

Hvor lenge varer en sorg? Den har ingen tidsfrist. 
Ingen merkelapp. Ingen målstrek. Det kommer aldri 
til å gå helt over. Det vil bare endre form. Stemning. 
Energi. Intensitet. Nå er jeg i det ukjente. En dag 
vil dette være det kjente. Om en stund vil dagene få 
strimer av lys. Men det vil aldri ta bort betydningen 
av Sebastian, verdien av Sebastian eller kjærligheten 
til Sebastian. Han vil alltid være der. Merket i meg. 
I  kroppen min som bar ham. I minnet mitt som 
skapte fortellingen om ham. I hjertet mitt. •

Dette er et utdrag fra en lengre tekst. Les hele på lub.no

Jeg er stengt inne i en leilighet full av blomster-
buketter, hilsener fra bårebuketter, kort og kake-
rester og en mor i risikogruppa. Rullering av 
overnattingsgjester er skalert ned til en person, 
mamma. Det henger fire ubrukte håndklær på badet. 
Det er et nyhetsbilde fullt av utropstegn og redde 
blikk. Mamma sitter engstelig og ser på. Hun sluker 
nyheter til frokost, lunsj og middag. 

Jeg flyter rundt i en sorgtåke. Retningsløs og råd-
vill. Alle er redde. Hold dere inne. Ikke ta på noen. 

Jeg må ut! Må ha luft! Blir gal av det klaustro-
fobiske. All redselen. Det er ikke plass i hodet. 
I kroppen. Det er fullt fra før. Sorgen bølger rundt i 
meg. Det er ikke plass til mer verdenssmerte. Jeg vil 
ha nærhet. Varme. Fortrolige samtaler med venner i 
samme rom. Jeg vil klemme tantebarna mine. Gråte 
med vennene mine og spise middag med søsknene 
mine. I stedet er livet marinert i antibac og zoom. 

Etter 10 dager drar mamma hjem. Jeg skal prøve 
meg alene. Dagene går i vindkast hit og dit. Noen 
ganger går det bra, andre ganger sitter jeg fast i 
sorgen. Det er alltid noen å ringe til. Men hva med 
de dagene du sitter helt fast? Det kan være vanskelig 
å be om hjelp. Jeg er helt alene. Og med isolasjon er 
det en tilleggsdimensjon. Alt jeg vil ha er en klem. 
Med to meters avstand?

Jeg har sorggruppe på Whereby, legetime på telefon, 
psykolog på Skype, bursdag i hagen til bror, familien 
på Messenger, singelfest på kjøkkenet med meg selv 
og en pappvin, og vennene fortonende som små fir-
kanter på en liten skjerm. 

Dagene går. Støtt og stadig tror jeg at det hele 
tiden går bedre. At nå. Nå er jeg inne i en ny fase. Nå 
har jeg andre tanker. Nå er jeg på et nytt sted i denne 
sorgen. Og så er jeg plutselig tilbake igjen. I det tunge. 
Uforutsigbare. Flate. Ubestemmelige. Retningsløse. 

Det er ikke bare jeg som står stille. Verden har 
stoppet opp. Det er ikke bare jeg som kjenner på 
smerten. Den retningsløse tilværelse. Et helt folk 

 
Jeg klarer ikke å skille det ene 

fra det andre. Korona eller sorg. 
Det er synonymt med stillstand. 

Avstand. Lengsel.

Liv Marie med sønnen 
Sebastian.
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Våren Norge stoppet opp

igjennom en ny fødsel skaper så mange følelser. Jeg 
kjenner det fysisk i kroppen, i hjertet mitt og i brys-
tet, til tider får jeg nesten ikke puste. Hvordan skal 
det gå uten at mannen min er der med sin trygghet, 
omsorg og støtte?

Det hele er så uvirkelig, å være gravid igjen etter 
dødfødsel samtidig som verden er rammet av en 
pandemi. Norge har hatt lockdown, men begynt å 
åpne litt. Nå kan smitten blomstre opp. Jeg føler 
usikkerheten og frykten kan ta helt overhånd. •

Vi mistet barnet vårt i 2018. Hun døde i 
magen noen dager før termin etter et fint 
og ukomplisert svangerskap. Fra før har vi 
en gutt som nå er fire år. Etter ett år våget vi 

endelig å prøve på nytt og jeg ble gravid. 
Takknemligheten for å være gravid igjen er stor, 

men frykten for å miste igjen er større, og altopp-
slukende. Jeg er livredd for å bli smittet av korona-
viruset!

Jeg har ikke råd til å risikere noen ting i dette 
svangerskapet og må være ytterst forsiktig. Derfor 
har vi nærmest isolert oss. Samtidig har tett kontakt 
med sykehuset vært mitt viktigste trygghetspunkt, 
det er nå revet vekk. Hva skjer med kontrollene om 
sykehuset blir overbelastet? Denne usikkerheten er 
så vanskelig i et allerede belastende svangerskap. 
Skal jeg tørre å gå på kontroller i frykt for å bli utsatt 
for smitte på sykehuset nå som smitten har begynt 
å bre om seg? Frykten for smitte kontra behovet for 
trygghet i kontrollene skaper et vanskelig dilemma. 
Jeg velger å møte opp, med munnbind og på sikker 
avstand, blir kjemperedd når legen kommer for 
nær under ultralydundersøkelsen. Og når jeg kjører 
hjem igjen. Da er kverna i gang, tenk om jeg er blitt 
smittet? Jeg føler på et enormt ansvar, uansett hva 
jeg gjør så kan det gå galt. Ansvaret jeg bærer er så 
stort at jeg nesten ikke holder det ut. 

Og så er det fødselen i juni, det er så utrolig van-
skelig å tenke på at mannen min kanskje ikke får 
være med på store deler av fødselen og barseltiden 
som følge av koronarestriksjonene! Jeg er veldig 
glad for at smittefaren blir tatt på alvor, men har så 
mange vonde minner fra sist fødsel. Tanken på å gå 

Gravid igjen
Denne mammaen, som ønsker å være anonym, er gravid igjen etter å ha mistet et barn i 
dødfødsel. Koronasituasjonen gjør et allerede utfordrende svangerskap ekstra vanskelig.

 
Takknemlighe ten for å være gravid igjen er stor, men 

frykten for å miste igjen er større, og altopp slukende. Jeg 
er livredd for å bli smittet av korona viruset!

Illustrasjonsfoto
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på gangen. Så måtte han reise hjem. Det var tøft at 
Runar ikke kunne være der lenger, men personalet 
på Ullevål tok godt vare på oss disse dagene. Det 
føltes så riktig å holde Steffen, endelig ble tomrom-
met i armene og i hjertet fylt. Steffen ligner veldig 
på store broren sin. Sammen med gleden kom også 
sorgen over alt vi går glipp av med Aleksander. 

Vi hadde familie og venner som har vært der for 
oss i den tunge tiden etter at Aleksander ble født, det 
er sårt at mange ikke har kunnet treffe Steffen enda 
og ingen har kunnet holde han. Særlig for foreldrene 
mine, som bor i utlandet og ikke vet når de kan få 
møte sitt etterlengtede barnebarn. Jeg føler at Stef-
fen går glipp av så mye kjærlighet, denne nyfødttiden 
får vi jo aldri igjen. Noen venner kom med blomster 
og gaver til oss de første dagene, og da viste vi ham 
fram gjennom vinduet – vi er jo så stolte! 

Det har tatt tid å bearbeide og akseptere disse 
begrensningene, og at det ikke ble som vi hadde 
forestilt oss. Men, etter at vi har opplevd noe av det 
verste klarer vi å sette også disse tingene i perspek-
tiv. Vi har fått med oss et friskt og levende barn hjem, 
det er det aller viktigste! •

Nesten fire år etter at vi mistet Aleksander 
kom endelig Steffen til verden. I disse 
årene hadde vi gjort alt for å bli foreldre 
igjen, vi hadde drømt om hvordan det 

skulle bli – og håpet på en fødsel fylt av glede. Men 
koronapandemien gjorde at både fødselen og tiden 
etter ble annerledes enn vi hadde forestilt oss. 
Annerledes, men mest fin!

På grunn av historien vår ble fødselen satt i gang 
tidlig. Steffen var en liten luring, etter tre dager 
snudde han seg med hodet opp og vi måtte ta avgjø-
relsen om å ta keisersnitt. Det var tungt, fordi vi fikk 
vite at Runar ikke kunne være med på operasjonen 
på grunn av smittevern. Jeg fikk vondt i hjertet av at 
mannen min og jeg ikke skulle få dele øyeblikket der 
vi fikk møte vårt første levende barn. Runar var en 
enorm støtte da Aleksander kom stille til verden - vi 
gjorde det sammen. Det føltes så urettferdig! Samti-
dig var det betryggende at sykehuset tar viruset på 
alvor og gjør tiltak for å forebygge smitten. 

Etter at Steffen var født og jeg hadde hatt han på 
brystet en stund, fikk pappaen sitte med ham litt ute 

Fødsel og barseltid
Julia og Runar Andersen mistet sitt første barn i dødfødsel juli 2016, en uke etter termin. 

I april 2020, under strenge smittevernstiltak, ble etterlengtede lillebror født.

 
Jeg fikk vondt 
i hjertet av at 
mannen min 
og jeg ikke 

skulle få dele 
øyeblikket der 

vi fikk møte 
vårt første 

levende barn.

Nybakt pappa.
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å vite at ingen avtaler skulle fylgjast opp eller huskast 
på, også sidan hukommelsen har fått seg ein alvorleg 
knekk etter dødfødselen og kapasiteten ikkje er som 
før. No var det ro i heimen og tid med sine aller nær-
aste som skulle gjelde for alle! 

Det einaste som har vore krevande, er beste-
foreldre som ikkje har kunne få vere saman med Jo 
på same måte som før og slik som dei helst vil, men 
dette er forbigåande, i motsetnad til Alma som aldri 
får den tida med besteforeldra sine. Vi er heldige 
som har alle våre næraste i nærleiken og difor har 
kunne møtt dei på koronavenlege måtar.

Opplevinga av pandemien hadde nok vore annleis 
dersom vi nettopp hadde mista Alma. Då hadde vi 
truleg følt oss enno meir åleine, og ikkje fått jobba 
oss gjennom den viktige første tida på det vi opp-
levde som ein god måte, ved hjelp av sorgstøttegrup-
per og ein-til-ein-samtaler. Vår oppleving er basert 
på der vi er i vår sorgprosess. •

I november 2017 mista vi vår førstefødte, Alma, 
i ein dramatisk dødfødsel, knappe tre veker før 
termin. Vegen tilbake til eit slags liv som er verdt 
å leve etter dette, har vore (og er) lang og hard, og 

2018 gjekk stort sett med til å lære seg å leve på nytt. 
I august 2019 fekk Alma ein lisjebror - Jo kom til 
verda ved planlagt keisersnitt, fire veker før termin.

Koronapandemien har ramma oss lite, og sidan 
Åse-Berit uansett er ute i permisjon med Jo, var den 
einaste store endringa at også Per Vidar skulle vere 
heime litt meir på heimekontor. 

Vi er flittige brukarar av naturen rundt oss og har 
brukt den aktivt i sorgprosessen. Naturen er heldig-
vis alltid open, og det har vore viktig å få fortsetje å 
nytte den.

Det er heller ingen i vår familie, vennekrets eller 
bekjente som er direkte fysisk ramma av pandemien, 
og vår opplevelse av pandemien er basert på det. 

Vi set med ei vissheit om at vi personleg har 
opplevd så mykje verre. Ingenting kan måle seg med 
fortvilelsen og smerta ved å miste eit barn, og det 
har på ein måte gjort oss sterkare (sjølv om det som 
regel føles som det mot-
sette) og meir rusta for å 
takle andre ting, slik som 
koronapandemien. 

Åse-Berit har følt på 
at for mange rundt ho, 
var alt tilbake til nor-
malen og det vanlege då 
ho var tilbake i full jobb 
i januar 2019. Medan ho 
sjølv har visst at livet og 
ho sjølv aldri blir slik 
som det var. Ho følte seg 
litt fanga på karusellen, 
med jobb, avtaler, for-
pliktingar og ting som 
burde gjerast når ein 
egentleg ikkje har ork. 
Difor var det litt godt 
at samfunnet, ja faktisk 
heile verda, måtte ta seg 
ein timeout. Det var godt 

Hjemme med lillebror
Åse Berit Nytun og Per Vidar Roset mistet Alma i dødfødsel i 2017.  

Da samfunnet stengte ned, var Åse Berit i fødselspermisjon med lillebror 
mens pappa måtte ha hjemmekontor. 

 
Det var litt godt 
at samfunnet, 
ja faktisk heile 
verda, måtte 

ta seg ein 
timeout.

Åse Berit og Per Vidar med 
lillebror Jo (t.h.), og under 
med Alma.
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er en så stor familie, men Alexander var raus, tok de 
minste barna mye og ga meg mulighet til å være litt 
alene. Det var fint. 

Helenas korte liv og de tunge årene vi hadde etter 
at hun døde setter hele denne perioden i perspektiv. 
Det har vært godt å kjenne på hvor langt vi har kom-
met. Vi har hatt overskudd og ressurser til å følge 
opp barna. Det har selvfølgelig vært masse søsken-
krangling, rot, til tider kaos, trass og irritasjon, men 
det er sånn livet er med fem levende barn. Vi er i det 
store bildet enormt heldige som har hverandre og at 
alle er friske. Vi syns egentlig det har vært litt deilig 
med mindre hverdagslogistikk, færre matpakker 
og mer tid sammen. Ikke rart barna har kalt det for 
koronaferie. •

27. mars i år var det seks år siden vi mis-
tet vår kjære datter Helena. Hun var 
vårt fjerde barn og hun døde dagen 
etter at hun ble født. 

I år hadde Alexander og jeg planlagt å ta fri fra 
jobben i forbindelse med Helenas dager. Vi skulle 
få barnevakt og ta inn på hotell. Planen var å ikke 
ha noen planer. I år skulle vi gi oss selv et pusterom 
til å minnes Helena. 

Slik ble det ikke. 16. mars gikk Norge i shut down. 
Skolen og barnehagen stengte. Klinikken der jeg job-
ber som fysioterapeut og osteopat ble stengt, høysko-
len der jeg underviser la om til undervisning via nett 
og Alexander ble pålagt å jobbe hjemmefra. Plutselig 
ble hverdagen snudd på hodet. Igjen. Hjemme kontor 
skulle kombineres med hjemmeundervisning av 
tre skolebarn og koronastengt barnehage for de to 
minste. Det sier seg selv at det har vært en unntaks-
tilstand. Krevende ja, men denne perioden kan likevel 
ikke sammenlignes med hvor krevende de første 
årene etter at Helena døde var. 

26. og 27. mars markerte vi Helenas dager. Vi var 
på graven med blomster og lys. Vi spiste pølser og 
kake, så i album, hørte på musikk som minner oss 
om henne og snakket mye om henne her hjemme. 
Alexander og jeg pleier å feire fødselsdagen til barna 
våre med en flaske bobler på kvelden og det gjorde 
vi i år også. 

Vi trodde ikke vi kom til å kjenne så mye på 
sorgen i og med at det skjedde så mye annet i år, 
men sorgen var som vanlig uforutsigbar og slo oss 
ut et par dager. Da orket vi minimalt, var triste og 
jeg ønsket å være mest mulig for meg selv. Det er 
selvfølgelig ikke en mulighet å logge helt av når vi 

Koronaferien 
Silje og Alexander Bernhoft Osa har hatt hjemmekontor, hjemmeskole og 

barnehage med fem barn i alderen to til 13 år. I denne perioden markerte de 
også at det var seks år siden datteren Helena døde.

F.v. Theodor (4), Sebastian (13), Celine (11), Olivia (2) og Fredrik (9).

 
Vi trodde ikke vi kom til å kjenne så mye på 

sorgen i og med at det skjedde så mye annet 
i år, men sorgen var som vanlig uforutsigbar 

og slo oss ut et par dager.
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– Å miste et barn er uansett 
en stor krise, men den vil 
nok bli forsterket for mange 
i denne situasjonen , sier 
Sunniva Gylver, prest i 
Fagerborg menighet.
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det eksistensielle, at det er mer rom for erfaringer 
av tap og sorg?

FELLESSKAPSFØLELSER OG URO
Hun påpeker at når så mange flere enn til vanlig 
både er og kjenner seg berørt, så kan det forsterke 
fellesskapsfølelsen. Det er ikke så farlig å være 
hjemme i påsken når alle andre er det. Eller man 
kan delta på flere ting siden mer har blitt digitalt.

– Den andre siden er at mange blir preget av en 
generell uro. Verden virker overveldende, uforut-
sigbar og skummel. En krisesituasjon kan appellere 
til det verste i oss, særlig under dårlig lederskap. Da 
appellerer den til egoismen, frykten og behovet for å 
hegne om vårt eget. Til å øke mistilliten, polariserin-
gen og isolasjonen. Men krisen kan også mobilisere 
det beste i oss, så vi kjenner på drivkraften i å trå 
til for felleskapet. Det er virkelig rørende å se hvor 
mange initiativ som har kommet opp, forklarer hun. 

– Dette er ikke noe nytt. Verden har alltid bestått 
av fantastiske og forferdelige ting. Denne pande-
mien er jo bare en av mange kriser i verden, som 
skjer hele tiden. Men det er klart dette rykker oss 
nærmere når det rammer på så mange felt i vår del 
av verden også. 

«ALT BLIR BRA» ER IKKE SANT
Hun trekker frem regnbuetegningene med påskrif-
ten «alt blir bra».

Jeg møter Sunniva Gylver utenfor Fagerborg 
Kirke. Hun prater i telefonen. Ansiktstrek-
kene veksler mellom omtenksom og engasjert 
etter som samtalen går. Hettegenseren har 

fått påsydd ordet prest på brystet. På bena har 
hun rosa joggesko. Håret er rødt med rastafletter. 
Etter at telefonsamtalen er avsluttet, hilser vi i 
god koronaavstand. Medmenneskeligheten og den 
rett-frem-væremåten hennes inngir tillit. Sunniva 
bruker armer og hele seg når hun prater.

– Hvordan påvirker denne pande-
mien oss og spesielt de som mister barn 
i denne tiden?

– Som i de fleste kriser, rammer 
denne krisen hardest de som er mest 
utsatt fra før. Det vil si, de som har 
dårlig helse, psykisk eller fysisk, de 
som har vanskelig økonomi, smerte-
fulle relasjoner eller ikke har noen, 
forteller Sunniva Gylver, prest i 
Fagerborg menighet og som er blitt 

kjent for flere gjennom tv-programmer, intervjuer 
og bøker. 

– Å miste et barn er uansett en stor krise, men 
den vil nok bli forsterket for mange i denne situa-
sjonen, særlig hvis man har en slik økt sårbarhet i 
utgangspunktet hva gjelder egen helse, økonomi 
eller relasjoner. Men kanskje opplever noen også 
at sårbarheten er mer felles, at det snakkes mer om 

•

–Sorgen oppleves 
mer brutal

– Sorgen er kanskje den situasjonen der folk føler at ord kommer aller mest til kort. 
Da har vi behov for å strekke ut hånden, for å gi en klem, stille oss tett inntil og bare 

være stille, sier Sunniva Gylver. Som medmenneske, prest og miljøaktivist har hun 
mange tanker om sorg i en koronapreget tid. 

Tekst og foto  INGER MARIE SPANGE

 
Kriser rammer 

hardest de som 
er mest utsatt 

fra før.
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enn før gjennom blikk, smil og ord. Mange er veldig 
flinke til å skape verdighet og ro, men også varme 
inn i den rare situasjonen med en begravelse med 15 
stykker, der det skulle vært full kirke og der stolene 
står løsrevet, langt fra hverandre. 

– Så er det selvfølgelig ekstra sårbart for de blant 
oss som ikke har et eget nært nettverk, spesielt når 
du ikke kan hive deg på en kirkekaffe, et litteratur-
husarrangement eller noe som skjer på biblioteket. 
Noe som verken krever at du er nær venn eller 
koster penger. Du kan ikke lenger bare henge med 
når du er avhengig av å bli invitert inn i grupper på 
fem og fem. 

– Det er også færre muligheter for distraksjon. Så 
jeg tenker at man får lite hvilepauser. Man slipper 
ikke unna. Enda mindre enn ellers.

REDD FOR Å BLI SMITTET AV SORG
– En god del av de jeg møter som har mistet barn, har 
hatt opplevelsen av «hvorfor akkurat oss». Heldigvis 
er det relativt sett få i vårt privilegerte samfunn som 
erfarer det. Med unntak av sorggrupper, kjenner 
man kanskje ingen andre som har mistet barn. Bak-
siden er da at man kan kjenne seg veldig rammet og 
ensom. Imidlertid er det jo også slik at vi stort sett 
sammenligner vår egen innside med andres utside.

– Jeg tror at en del her i Norge som mister barn, 
opplever en slags smittefrykt. At de rundt er redd 
for å bli smittet av en tyngde i livet. Sorgen har ofte 
en dominoeffekt. Det er ikke bare barnet du mistet. 
Men kanskje også samlivet, fordi det er for vanskelig 
når man sørger forskjellig, eller vennene, fordi de 
ikke klarer å relatere seg til sorgen. 

– Vi kan håpe at denne vårens erfaringer vil føre 
til at vi generelt blir flinkere til å snakke om de store 
tingene og bli mindre engstelige for å bli smittet av 
livets tyngde. Det kan gjøre det litt enklere å være i 
en sorgprosess. •

– Fra et barns side kan det være helt fint å lage en 
slik. Men det er jo jug. De kan jo erfare at bestefar 
faktisk døde av covid-19. Vi skal ikke nære panikken 
eller frykten, men vi må snakke ærlig. Vi trenger 
ikke å si alt som er sant. Men det vi sier må være 
sant. I denne verden blir aldri alt bra. Vi vet at en 
del kommer til å bli stadig mer normalisert igjen, 
men vi vet også at det ikke blir helt som det var før.

Sunniva mener at det kan være sunt å erkjenne 
at livet for de fleste av oss rommer solide doser både 
sorg og glede.

– Sårbarhet sees på som noe som kun er negativt 
og ødeleggende, som man må fjerne eller redusere 
mest mulig. Men sårbarhet kan også være en ressurs. 
Mange som har opplevd store kriser og farer, fortel-
ler om en fornyet intensitet i livet. At de opplever 
sorgene og gledene sterkere enn før. At de får mot til 
å kaste masker og en ryggmargsrefleks på hva som 
er viktig og mindre viktig. 

– Tror du vi vil ta med oss opplevelsen fra denne 
tiden videre?

– Det er jeg spent på. Jeg håper at folk ser verdien 
av det gode naboskapet og de små lokale felleska-
pene som kan hjelpe hverandre når livet røyner på. 
At vi blir mer bevisste på hva som virkelig betyr noe, 
og større takknemlighet over og respekt for naturen. 
Og at vi får en større ærlighet på livet. Klarer vi det, 
er mye gjort. 

BRUTALT Å IKKE KUNNE GI EN KLEM
– Er det verre å miste noen nå, enn ellers?

– Sorgen er kanskje den situasjonen der folk føler 
at ord kommer aller mest til kort. Da har vi behov for 
å strekke ut hånden, for å gi en klem, stille oss tett 
inntil og bare være stille. Derfor kan det oppleves 
mer krevende. Og når vi da ikke får lov til å ha med 
alle de vi skulle ønske å ha med, så er det veldig bru-
talt. Samtidig så ser jeg at folk er mer ekspressive 

Sunniva Gylver (53)
Utdannet teolog som 
har vært godt synlig 
i media siden midt 
på nittitallet da hun 
debuterte som pro-
gramleder for ‘Nåde 
den som tror’ på TV2. 
Hun har skrevet flere 
bøker, er klimaaktivist 
og sokneprest i 
Fagerborg kirke.

 
Jeg tror at en del her i Norge 
som mister barn, opplever en 
slags smittefrykt. At de rundt 
er redd for å bli smittet av en 

tyngde i livet.
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man dette på toppen. Det er kjempetøft. Men heldig-
vis har jeg bare hatt denne barnebegravelsen under 
koronatiden.

MÅ VÆRE STRENGE
– Hvordan oppleves det å være gravferdskonsulent nå.

– Jeg føler meg nesten arrogant i møte med de 
sørgende. Når jeg ikke får håndhilse på folk, så føler 
jeg at folkeskikken min er borte. Vi må også være 
strenge og sette tak på hvem og hvor mange som får 
komme inn. Det er vi som må sørge for at antallet 
inne i kirke og kapell overholdes. Det å si at «du får 
ikke lov å komme inn», det synes jeg faktisk er tøft. 
Selv om folk har full forståelse for det.

BRUKER LENGER TID
I Nittedal begravelsesbyrå passer de på ikke å blande 
teamene som jobber to og to, i tilfelle noen skulle 
bli satt i karantene. Og begravelsene tar litt lengre 
tid enn før. 

– Folk får jo ikke anledning til å ha minnestund i 
etterkant. Så alt som skulle bli sagt i en minnestund, 
blir nå sagt i kirken i stedet. Det gjør at vi får kortere 
tid til å rydde etter den første og til å forberede neste 
begravelse. Det er jo mindre folk, men det er like 
mye blomster, avslutter Smøttebråten. •

En av de siste dagene i april foresto Nittedal 
begravelsesbyrå en begravelse for en baby 
som døde i magen mot slutten av svangerska-
pet. Forskjellen fra tidligere barne begravelser 

var markant.
– Søsken kom ikke inn på sykehuset, slik at de 

og foreldrene fikk tatt en ordentlig avskjed med 
barnet der. Vi ordnet det slik at vi hadde åpen kiste 
i kapellet et par dager, slik at søsknene kunne være 
med å ta avskjed der.

Tilsynelatende små endringer, utgjør enorme 
forskjeller i en slik stund. Som at man ikke får gitt 
hverandre en klem eller kan håndhilse.

– Man får ikke ha nære rundt seg. Man kan ikke 
støtte seg på noen eller få gitt den gode klemmen. 
Det kjennes iskaldt ut, sier Smøttebråten.

KUN INVITERTE FÅR KOMME
I kirken, der barnebegravelsen fant sted, tillater 
restriksjonen at man kan ha 40 fremmøte.

– Men så mange tør ikke folk å be inn, spesielt 
hvis det kommer eldre mennesker. I dødsannonsen 
står det da at på grunn av nasjonale restriksjoner vil 
kun inviterte ha mulighet til å delta i seremonien. 
I denne begravelsen var det besteforeldre, foreldre 
og søsken som fikk komme, totalt elleve til sammen.

– Det føles litt som om empatien blir borte. 
Å miste et barn er en belastning i sin helhet, så får 

Begravelser med avstand
Å miste et barn er vondt, og strenge nasjonale smittevernsrestriksjoner frarøver oss 

muligheten til både å gi og ta imot medmenneskelige varme i noen av de tøffeste stundene 
vi kan oppleve, mener Tore Smøttebråten i Nittedal begravelsesbyrå.

Tore Smøttebråten synes 
det er vondt å avvise folk 
utenfor kirken.

Å ta avskjed i koronaens tid
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SOMMERFERIEN SOM BRÅTT BLE AVBRUTT
Det er slutten av juli, og sommeren har slått varme-
rekordene til den legendariske 1947-sommeren. 
Ferien vår ble plutselig avbrutt av en rutinekontroll 
på Ullevål som viste at vannet var i ferd med å gå, i 
slutten av uke 23. Bading og soling på hytta ble byttet 
ut med sykehusmat, antibac og informasjon om all 
risiko ved ekstremt prematur fødsel. 

Den er veldig ensom, denne sorgen. Sorgen 
som de fleste ikke kan forstå, og heller kan-
skje ikke ønsker å forstå. Det gjør for vondt. 
Jeg føler meg ofte glemt eller oversett. «Det 

burde være nok sorg nå», får jeg inntrykk av, «livet 
går videre». Det er derfor jeg skriver dette, tror jeg, 
for at andre kan få et innblikk i hvordan tap og tapets 
etterdønninger kan arte seg.

Død og liv på samme tid
Hvordan skal jeg romme den største gleden og den største sorgen man kan oppleve, 

samtidig? Mange har sagt, og sier enda, at jeg må glede meg over ham. Være takknemlig 
for at han overlevde. Kan jeg da også få lov til å være trist fordi hun ikke overlevde?

Tekst  RIKKE UBERG ANDRESEN Foto PRIVAT

Storesøster har 
satt dype spor.
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meg, jeg vil helst bare synke ned i jorden og komme 
tilbake når noen kan fortelle meg at alt gikk bra. 

De neste timene og dagene er tåkete. Uklare. Jeg 
husker ikke så mye, men sjokket ligger som en svart 
sky over oss. Kanskje det er derfor jeg ikke husker 
stort, den svarte skyen beskytter meg også litt fra 
den smertefulle virkeligheten. 

Plutselig er den varme sommeren bare plagsom, 
det er klamt og tett. Det er vanskelig å puste, sove, 
det er vanskelig å leve. Men det må vi, for barna våre. 
Barna våre som vi ennå ikke har fått holde, ikke 
klemme på, kysse, kose med. De må få ligge i fred, 
de må få hvile, i hver sin kuvøse. Nå er tvillingene 
adskilt fra meg og fra hverandre. Hver av dem bare 
litt over fem hundre gram, bittesmå skapninger som 
brått er blitt alene i denne store verden. Alene uten 
den tryggheten de har kjent fra mammaen sin, og fra 
hverandre. Jeg føler meg mislykket som mor, som 
ikke engang klarte å beholde barna mine det eneste 
stedet de var trygge.

OPPRINGNINGEN
Det har gått fem dager nå. Det eneste vi gjør, er å 
vente, på nye ultralyder, resultater og informasjon 
om endringer vedrørende hjerneblødningene som 
de begge hadde ved fødsel.

Telefonen min ringer, og jeg kjenner umiddelbart 
igjen nummeret. Det knyter seg i magen. Det er 
nummeret fra intensivavdelingen, stue 18. «Jenta 
di har det ikke så bra,» sier stemmen. «Kan dere 
komme umiddelbart?» Vi løper ned de to etasjene, 
får vite at ambulansen allerede er bestilt, hun 
skal til Rikshospitalet, antakeligvis for operasjon, 
de tror hun har fått en alvorlig tilstand i tarmen. 
Pulsen øker. Frykten fyller kroppen min, den fyller 
de hulrommene som ikke allerede er fulle av frykt. 
Plutselig har vi to barn i livstruende situasjoner på 
to forskjellige sykehus. Hvor ille kan dette bli?

AVTALEN KLOKKEN 13.00
Det har gått ytterligere fem dager, og vi skal ha nok 
en samtale med legen. Det viste seg at det ikke var 
noe galt med tarmen hennes, i stedet var det en stor 
blødning i lillehjernen, og enda en mindre blødning 
i storehjernen. Vi har fått vite at vi skal snakke 

Rommet mitt er fylt av tung luft og Oslo er stort 
sett utsolgt for vifter. Vinduene står åpne, og den 
trange, tomme lufta fylles av skrik fra kvinner som 
føder, de som er i ferd med å bli mammaer. Babyer 
som nettopp er født og får komme på mammas bryst, 
og snart skal de reise hjem fra dette stedet. Det er 
forferdelig å høre på. Hvert skrik minner meg om at 
jeg er i en helt annen situasjon enn dem. Hele meg 
er fylt av frykt, sjokk, og jeg kjenner at jeg også er 
misunnelig. Det er kanskje den verste følelsen, for 
det er så mye skam i det. Jeg må jo unne dem denne 
gleden, at det gikk bra, at de ikke trenger å være 
redde for om barnet eller barna overlever. Selv er 
jeg gravid med tvillinger.

Jeg har vært innlagt i cirka 48 timer nå, og er 
gravid i uke 24. Jeg har fått beskjed om at jeg blir 
på sykehuset frem til fødsel. Jeg har trodd at det 
kan dreie seg om uker eller måneder. Jeg har ikke 
forstått at jeg kan komme til å føde om dager eller 
timer. Jeg skal ligge i ro, hvile, håpe. 

Jeg folder hendene over magen, prøver å puste 
dypt, prøver å ikke knekke sammen, ikke miste meg 
selv. Jeg må være sterk. Jeg forsøker å beskytte de to 
som er inni magen min, de som er helt uvitende om 
det som skjer. Jeg forsøker å berolige dem, men det 
er kanskje mest meg selv jeg prøver å berolige når 
jeg sier at alt skal gå bra. 

28.07.2018
Jeg skal føde nå, med keisersnitt. Det har gått 50 
timer fra jeg ble lagt inn. Vi, mannen min og jeg, 
blir ført inn på et operasjonsrom, hvor det venter 
to sett av gynekologer, leger og spesialsykepleiere. 
Ett sett til hver tvilling. Tvilling 1 og Tvilling 2. Alt er 
hvitt, og det lukter sterilt. Jeg er så redd, og kjenner 
hjertet banke helt opp i halsen. Jeg får bedøvelse og 
den hvite «skilleveggen» blir hengt opp slik at jeg 
ikke trenger å se. Mannen min sitter ved siden av 
meg og holder meg i hånda, og vi gråter sammen. 
På dette operasjonsbordet skal barna mine fødes. 
Jeg kjenner at de skjærer i meg. Det føles ikke som 
om de skal fødes, det føles heller som om datteren 
min og sønnen min skal fjernes fra meg, rives ut av 
magen min, hun først og han etterpå. Storesøster og 
lillebror. Jeg er rolig utvendig, men hysterisk inni •

«Død og liv på samme 
tid» og «Arven etter 

Alma» (side 27) 
er to historier fra 

prosjektet «Historier 
som beveger», der 
LUB-medlemmer 
får veiledning av 

forfatter Kjersti Wold. 
Prosjektet er støttet 
av Stiftelsen Dam.

 
Jeg folder hendene over magen, prøver å puste dypt, prøver å ikke 

knekke sammen, ikke miste meg selv. Jeg må være sterk. 
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Sykepleieren sitter ved siden av legen, hun er anner-
ledes, øynene hennes er blanke. Behandlingen skal 
nå avsluttes, sier han. Verden vår raser, igjen. Barnet 
vårt, prinsessa vår, hun skal dø. Det er ingenting vi 
kan gjøre. Hun har bare levd i ti dager, og det har 
vært ti dager med smerte. Vi har ingen gode minner 
sammen, vi har ikke engang holdt henne ennå, kjent 
varmen hennes. Hun har ikke følt seg trygg og elsket 
i mammas armer. Hvordan skal vi klare å reise oss, 
overleve, hvordan skal vi klare å si farvel? Farvel, før 
vi engang har sagt hei.

Å HOLDE HENNE
Det er første og siste gang jeg skal få holde henne. 
Legen og sykepleieren henter henne i kuvøsen sin og 
triller henne inn til oss, på rommet hvor både begyn-
nelsen og slutten skal skje. Respiratoren er en tube 
som går gjennom munnen og ned i lungene. Den er 
festet med en hvit teip rundt munnen hennes, og det 
er den som gir henne liv. Hun har målere på brystet 
som registrerer hjertefrekvens, og en måler på foten 
som måler oksygenopptak i blodet. Det er ledninger 
overalt. Hun blir lagt forsiktig på brystet mitt, med 
hjertet hennes mot hjertet mitt. Vi får beskjed om 
at vi må si ifra når vi er klare for at hun skal kobles 
fra respiratoren. En umulig oppgave, når er vi klare 
for at vårt eget barn skal slutte å puste? 

Nå, akkurat nå lever hun, men det er døden vi skal 
møte, sammen. Mannen min og jeg har på oss hvite 
sykehusskjorter med røde og blå firkanter på, som vi 
har åpnet ved brystet, slik at vi og den lille kan være 
hud mot hud. Jeg ser inn i øynene hennes, hun åpner 
dem for første gang. De er overraskende blå, akkurat 
som havet, jeg føler jeg ser inn i evigheten. De er så 
vakre, de små, store øynene! Mitt barn. Min jente, 
jenta med de fineste blå øynene. 

I nesten syv timer er vi sammen med henne. 
 Bytter på å ha henne på brystet. Det er første og siste 
gang hun skal få kjenne våre hjerteslag mot sin hud. 
Vi er sammen vi tre, med en fot i livet og ett i døden. 
Legen kommer inn. Er tiden inne? Ja vi tror tiden 
er inne, men vi er livredde for hva vi har i vente. Han 
fjerner plasteret rundt munnen hennes, og trekker 
forsiktig ut tuben som går ned i lungene hennes, 
tuben som holder henne i live. Nå begynner slutten. 

med legen «i morgen kl. 13.00». Jeg frykter disse 
samtal ene som pesten, antakeligvis fordi de hittil 
ikke har gitt oss noe mer håp, de har heller tatt fra 
oss det lille håpet vi hadde. Det er fryktelig å gå og 
vente på en slik legeavtale. Skal vi få beskjed om at 
hun skal leve – eller dø? 

Det føles som dommedag da vi går inn i samtale-
rommet. Rommet er hvitt og klinisk. Det er en sofa 
og fire stoler, ingenting på veggene. Det står en 
gardintrapp midt på gulvet, en mann er i ferd med å 
skifte lyspærer. Da han får se oss, går han ut. Stem-
ningen er trykket. Hva skal vi vite, hva vil legen si? 
Mannen min og jeg holder hender, hardt. Legen vir-
ker ukomfortabel, det er urovekkende. Siden vi kom 
hit, har vi tolket ansiktsuttrykket til dem vi møter. 

 
Nå er tvillingene adskilt fra meg og fra hverandre. Hver av dem bare 

litt over fem hundre gram, bittesmå skapninger som brått er blitt 
alene i denne store verden.

Vi fikk ti dager med 
jenta vår.
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men nå mener legene at viktigheten av nærkon-
takt oppveier påkjenningen. Han ligger på brystet 
mitt, på samme sted som hun lå for bare noen 
timer siden. Skal han også dø i mammas favn? Da 
er det ingen tvil at jeg også dør, tenker jeg. Jeg 
kjenner varmen hans, hjerteslagene hans. Jeg 
holder rundt ham, og forteller ham at mamma er 
her og skal passe på ham, selv om jeg ikke helt tror 
på det, for jeg kunne jo ikke passe på henne. Dette 
er det nærmeste han vil komme henne fysisk, kon-
takt med huden min hvor hun også har vært. Jeg 
er så full av sorg, full av døden. Håpet og gleden 
er ikke til å finne. Jeg er bare livredd, redd for alt 
jeg føler og redd for å miste ham også til den store 
skumle døden.

BEGRAVELSEN
Vi har for første gang på tre måneder reist ut fra 
Ullevål, for å begrave vår datter. Gutten vår er stabil 

Hun ligger på brystet mitt fortsatt, og jeg tenker 
at dette må jeg huske for alltid, denne følelsen. Følel-
sen av henne. Nær hjertet mitt, nær brystet mitt, 
nær leppene mine så jeg kan kysse hodet og panna 
hennes. Skulle ønske akkurat nå aldri tok slutt, at 
jeg kunne holde henne i armene mine for alltid, la 
henne føle seg trygg hver dag. Men hun skal dø. 

Det er uutholdelig. Jeg kjenner at hjertet hennes 
slår saktere. Det går lengre tid mellom hvert slag. Jeg 
vil bare dø med henne, slik at jeg ikke trenger å kjenne 
på denne smerten. Men jeg vil også leve, jeg vil leve for 
ham, han som er alene på et annet sykehus, men lever. 
Han som i dette øyeblikk mister tvillingsøsteren sin. 
Det går enda lengre tid mellom hvert slag. Til slutt blir 
det stille. Hun skal gå videre nå, alene, uten meg. Og 
jeg skal gå videre alene, uten henne. 

ETTER HENNE
Vi går ut fra rommet, vi etterlater vårt døde barn. 
Jeg er utslitt, hoven i øynene og har ubeskrivelig 
vondt i hjertet og brystet. Jeg visste ikke at det 
fantes så mange tårer. Jeg føler jeg er nær et sam-
menbrudd, men jeg vet jeg må holde meg samlet. 
Vi passerer hoveddørene på Rikshospitalet, og jeg 
tenker på alle dem som får ha datteren sin med seg 
hjem herfra, stolte nybakte foreldre. Jeg tenker på 
alle dem som får ha jenta si på brystet når det bare 
er liv og ikke død, hvor godt det må være. Jeg tenker 
på dem som får holde jenta si igjen og igjen, og hver 
gang lever hun. 

Det er sol, fuglesang og glade mennesker ute, men 
mørkt som en lang vinternatt inni meg. Jenta mi er 
borte, jeg skal aldri få holde henne igjen. 

Vi kommer tilbake til Ullevål og går mot inten-
sivstuen der sønnen vår ligger. Det er fire kuvøse-
plasser, men bare tre av dem er opptatt. Den fjerde 
var hennes. Den har vært holdt av til henne, så hun 
kunne komme tilbake hit til Ullevål og ligge ved siden 
av broren sin. En av våre favorittsykepleiere passer 
ham i dag. Hun ser oss komme inn, og det er som om 
alt blir stille. Hun vet det, tenker jeg med det samme, 
jeg ser på henne at hun vet hva som har skjedd. Jeg 
går mot henne og hun går mot meg. Hun holder rundt 
meg. Jeg gråter, og jeg vet at hun gråter med meg. 

DET FØRSTE FAVNTAKET
Jeg ser på sønnen vår, der han ligger og sover i sin 
lille kuvøse, i sitt nye hjem. Nå er han alene, uten 
søsteren, hun som han har startet livet sammen 
med. 

Nå skal jeg endelig få holde ham for første gang, 
ti dager etter at han ble født. Påkjenningen ved 
å flyttes ut av kuvøsen til mammas bryst er stor, •

 
Hun blir lagt 
forsiktig på 
brystet mitt, 
med hjertet 
hennes mot 
hjertet mitt.

Dette er det nærmeste han 
vil komme henne fysisk, 
kontakt med huden min 
hvor hun også har vært.
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listisk å kjøre med mitt døde barn i bagasjerommet.
Vi kommer frem til kapellet. Kisten blir båret 

inn og plassert av begravelsesagenten. Det gjør så 
vondt å se kisten der fremme. Dette øyeblikket har 
jeg fryktet, gruet meg til lenge. Å si farvel. Det er så 
endelig. Det er fullt av vakre kranser med brudeslør, 
roser, liljer og nelliker. Hvitt og rosa i ulike nyanser. 
Der fremme ligger hun helt alene. Jeg vil helst ligge 
der sammen med henne, passe på henne. Fortelle 
henne at mamma er her. At hun ikke er alene, og at 
jeg aldri skal forlate henne.

Kapellet fylles opp av nesten alle som betyr noe 
for oss. Først tenkte vi at vi skulle gjøre dette alene. 
Kanskje det var en form for beskyttelse. Ved ikke 
å la omverden delta, hadde tapet vårt heller ikke 
vært virkelig. Heldigvis ombestemte vi oss, igjen. Vi 

nok til at vi har turt å reise vekk noen timer. Vi kjører 
i retning Kragerø, mannen min sitter ved rattet og 
jeg ved siden. 

Kisten hennes står bak i bilen vår. Mannen min 
har vasket bilen både innvendig og utvendig, og 
dekket til bagasjerommet med et hvitt laken som vi 
har lånt fra Ullevål sykehus, hvor vi nå bor. Først var 
det helt utenkelig å skulle kjøre henne til kapellet 
og gravstedet selv, men etter hvert som tankene 
modnet, ble det riktig for oss, for hun hadde villet 
det. Hun hadde villet kjøre sammen med mamma 
og pappa, ikke en fremmed, i en likbil. 

Av og til snur jeg meg og kan se den lille hvite kista 
bak meg. Jeg vet at hun er kald, hun er død. Hun er 
alene. Hun er borte, men likevel fylles rommet i 
bilen av henne, av hennes død. Det er helt surrea-

 
Der fremme ligger hun helt alene. Jeg vil helst ligge 

der sammen med henne, passe på henne.
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en følelse som er mer verdt enn å være trist, er det 
sånn at lykke og glede trumfer sorg og smerte? Dette 
er kjærlighet og sorg på en gang. Men er ikke de to 
følelsene på en måte de samme? Det sies at sorg er 
bare kjærlighet som ikke har noe sted å gå.

HVERDAGSLIV
Plutselig ser jeg tvillinger overalt. Tvillingvogner. 
Bilder av en gutt og en jente. Folk snakker om 
 tvillinger. Det gjør særlig vondt å se jentebarn. Dette 
er vondt å si høyt, det er skamfullt egentlig. 

Hver gang jeg er i klesbutikker for å kjøpe klær 
til ham, ser jeg klær som jeg så gjerne skulle kjøpt 
til henne. Annonser på TV, sosiale medier og i 
butikkvinduer. Det er overalt. Jeg føler meg nesten 
angrepet, det vrimler av jentebarn, de kommer imot 
meg, hjemsøker meg. Men jeg står i det, rommer det. 
Jeg har lært mye av denne sorgen. Jeg har lært at vir-
keligheten er som den er, og at det beste jeg kan gjøre 
for meg selv, for henne og for ham, er å forholde meg 

trengte disse menneskene. Vi trengte å sørge alene, 
men også sammen med dem. Vi trengte hver og en 
av de omfavnelsene vi fikk. Vi trengte samholdet, 
hånden på skulderen, og at våre nærmeste kunne ta 
del i vår mest smertefulle opplevelse hittil i livet. Vi 
trengte at de så oss, så smerten vår, og vi trengte å se 
dem. Vite at de var der. Vite at flere sørget over hen-
nes død, enn bare oss. «So ro lille venn, nå er dagen 
over», synger de. Tårene mine renner. Jeg klarer 
ikke holde meg samlet, hele kroppen min rister. Jeg 
er her, men jeg er ikke her. Ikke bare denne dagen er 
over for henne, men alle dager. Alle dager hvor hun 
skulle vært sammen med oss, familien hennes. «Var 
så godt å være nær deg, åh, jeg lengter etter varmen 
din igjen. Dine øyne sa meg mer enn du forsto. Du 
er det vakreste som finnes», synger de, etter låten til 
Jan Teigen. Gjorde de det, øynene hennes – fortalte 
de meg noe? Jeg prøver å huske etter hvordan det 
var, å være nær henne. Jeg føler det med hele meg, 
men jeg husker det likevel ikke. Det er så vondt, 
at det er i din begravelse disse ordene synges. Jeg 
skulle jo synge dem til deg. 

HJEMREISE
Permisjonen min begynner i dag, 20. november. Fire 
måneder med adresse Ullevål sykehus, foreldre-
hybel nummer 9. Intensivavdelingen stue 18. Fire 
måneder hvor kolleger er blitt byttet ut med syke-
pleiere, og arbeidsplass byttet ut med hvite, sterile 
sykehusganger. Nærhet og amming er byttet ut med 
pumping i «pumpestasjonen» hver tredje time. Jeg 
føler meg utslitt allerede. Jeg har brukt opp alt jeg 
hadde, tror jeg. Men så hadde jeg jo også mer enn jeg 
trodde da. Vi har klamret oss fast i håpet om livet. Vi 
har opplevd døden. Vi har stått i døden, sammen. 
Alene. Vi har stått i livet. 

På termindato reiser vi hjem. Jeg ser på sønnen 
vår mens han sover i bilsetet, kledd i et turkist Nøste-
barn ullsett, som jeg har kjøpt på Sagene i Oslo. Jeg 
tror fortsatt ikke helt på at han skal overleve. Men 
han er her, på vei hjem med oss. Det er litt vemodig 
når vi kjører hjemover med ett lys i livet, det skulle 
jo vært to. Vi reiser hjem med knuste drømmer og 
et knust hjerte, men også med håp, håp for ham. For 
fremtiden hans. Kjærlighet har vi også masse av, mer 
enn nok til begge to. Det føles helt umulig å skulle 
romme alle disse følelsene. Hun er død. Han lever. 
Det er ytterpunkter, tenker jeg. Hvordan skal jeg 
romme den største gleden og den største sorgen man 
kan oppleve, samtidig? Mange har sagt, og sier enda, 
at jeg må glede meg over ham. Være takknemlig for 
at han overlevde. Kan jeg da også få lov til å være trist 
fordi hun ikke overlevde? Eller er det å være glad •

 
Nå er han 

alene, uten 
søsteren, hun 
som han har 
startet livet 

sammen med.

Bror og søster. Det var 
ikke sånn vi hadde håpet 
tvillingene skulle bli 
avbildet sammen.
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Julen handler om familie, samvær, håp, glede. I vår 
familie har vi en tom plass, som alltid vil være tom. 
Vi er på en sammenkomst, og det er første juledag. 
Jeg sitter sammen med en venninne og prater om 
løst og fast. Sakte men sikkert vender samtalen inn 
mot mer dype og sårbare temaer. Plutselig sier hun 
forsiktig at hun må fortelle meg noe, og at hun håper 
jeg ikke blir sint eller lei meg. Hun forteller at hun 
i går, på julaften var på kirkegården og tente et lys 
for Helén. Hun tente et lys for jenta mi. Kjærlighet 
fyller hele meg. Jeg blir så glad. Så takknemlig. Så 
rørt, over at hun har gjort det, at hun har tatt seg tid 
og tenkt på henne, tenkt på den lille jenta mi. Noe av 
det fineste jeg vet, er når noen sier navnet hennes, 
når noen forteller at de snakker om henne eller 
tenker på henne av og til. Helén. Det kjennes så godt. 

UT AV ENSOMHETEN
Det har gått ett og et halvt år, jeg er blitt kontakt-
person i LUB og det er første gang jeg skal treffe 
en som har mistet en tvilling. I skrivende stund er 
hun gravid med en levende og en død tvilling. For 
meg blir det ikke mer tydelig enn dette; å leve med 
livet og døden på en gang. Det er så brutalt, hun 
lever faktisk med livet og døden inni seg. Aldri før 
har jeg følt meg så nær et menneske, som jeg føler 
meg med henne. Det er godt, men vondt. Vondt fordi 
det er døden som forener oss, godt fordi vi kan stå 
sammen i det. Aldri før har jeg følt meg så sett og 
forstått. Vi har de samme tankene, spørsmålene og 
følelsene. Hvordan skal vi klare å leve med livet og 
døden så nær hverandre. I møtet med henne blir alt 
veldig tydelig for meg, hvorfor ensomheten har vært 
så sterk. Det handler om å ha noen å stå sammen 
med, noen som forstår. Jeg har flere slike fantastiske 
mennesker i mitt liv, som gjør alt de kan for å forstå 
meg, og jeg tenker at gjennom smerten og sorgen 
er vi blitt kjent på ny. Jeg har fått se dem, og de har 
sett meg. Vi står i det mørkeste mørke sammen, og 
jeg tenker at bare da kan vi også stå sammen i det 
lyseste lyse. Disse menneskene, og tvillingene mine, 
gjør livet verdt å leve, og jeg skal gjøre alt i min makt 
for å forene sorgen og gleden fullstendig i meg selv, 
og i alle jeg møter på min vei. •

til akkurat det. Jeg må la lengselen, sorgen og uroen 
ta sin plass i meg, finne sitt bosted i meg.

Det handler jo selvsagt bare om hvor oppmerk-
somheten min er. Den er på at jeg mangler jenta 
mi. Jeg savner henne. Jeg savner den hun kunne 
ha blitt, hvem vi skulle vært sammen, og jeg savner 
den jeg kunne ha vært om jeg ikke hadde mistet et 
barn. Den jeg var da, før, da jeg var lettere til sinns. 
Kanskje lettere å være sammen med for andre, 
mindre smerte.

DÅPEN
Endelig er gravstøtten hennes snart på plass. Det 
er blitt utsatt lenge, det har vært for vondt å google 
«gravstøtte barn». Men nå er den altså her. Jorda 
må trampes på før den monteres opp og montøren 
forsøker å være så skånsom og informativ som 
mulig, men det eneste jeg ser, er at han tramper oppå 
barnet mitt, oppå der hun ligger, med store gjørmete 
sko. Han tramper på den lille jenta mi, som ligger 
under bakken her, helt alene. Han tramper litt på 
hjertet mitt også. Det er mørkt og høstkaldt her, jeg 
fryser. Hun må fryse, hun også, tenker jeg. Jeg får 
lyst til å legge et teppe over jorda, men så sier jeg til 
meg selv at det vil jo ikke hjelpe. Hun er ikke her, 
hun er borte. Hun kjenner ikke kroppen lenger, men 
for meg føles det som hun er her likevel. Hun er i 
hjertet mitt, men det er ikke nok for meg. Jeg har så 
inderlig lyst til å holde henne. Det er det eneste jeg 
vil. Kjenne henne nær meg. Kjenne varmen hennes. 
Stenen vi har valgt er et hjerte som omfavnes av en 
engel. Det står at hun er høyt ønsket, høyt elsket og 
dypt savnet.

Han er ferdig med å montere opp stenen nå, og 
tar frem en sprut-flaske og fyller den med vann. 
Stenen er full av jord etter arbeidet som er gjort, så 
han skal vaske den. For bare en måned siden fikk 
prinsen vår vann på hodet ved døpefonten. Nå får 
hun vann på gravstøtten sin. Sorgen fyller hele meg 
igjen. Dette var den dåpen hun fikk.

HELÉN
Det er jul, og det er pyntet overalt. Julestjerner, 
julemusikk og røkelse. Det er både fint og vondt. 

 
Noe av det fineste jeg vet, er når noen sier navnet hennes, når 

noen forteller at de snakker om henne eller tenker på henne av og 
til. Helén. Det kjennes så godt. 
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12.05.19.
Vi kaller det store treet utenfor huset vårt, for 
Almatreet. Det står staut, høyreist og stolt ved siden 
av de blomstrende løyntnanshjertene. Gir nytt liv, 
vår i de grønne, spede ospebladene, som til slutt dan-
ner et skjelvende orkester. Kaster skygger av storhet 
og gammel visdom i sommersola. Står fjellstøtt i 
høststormene, og lager silhuetter av magre hender 
som strekker seg oppover i det bleike vinterlyset. 
Avventende, tålmodige og bærende på bud om at 

livet igjen vil nå hver en grein. Barn er de hendene 
vi fanger himmelen med, sies det. Hva gjør man da 
når barna dør? Hvordan lever man videre etterpå? 

12.05.15. 
Jeg våkner med et rop fra dypet, klokka er rundt 4 
på natta. Andpusten setter jeg meg opp, og jeg legger 
meg fra rygg til side for å sove videre. Jeg er over-
rasket over at jeg roper så høyt at mannen min også 
våkner, men vi sovner raskt igjen. 

Arven etter Alma
Jordmødrene snur seg bort og gråter. Mannen min gråter. Den grå morgen-
himmelen utenfor, gråter. Den eneste som vi skulle ha ønsket skulle gråte i 

rommet, er helt stille. Men hun er den fineste jenta vi har sett, jobben jeg har 
gjort er mitt stolteste verk, og det kan ingen død ta fra oss.

Av  MARI-ANN NERGÅRD JOHANSEN Foto PRIVAT

•

Alma Olava. 
Aldri glemt. 
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små uker. Jeg skyver tankene vekk. I dag handler 
det ikke om meg og min urolige underbevissthet. 
I dag handler det om en venninne som er full av 
sorg, sinne og fortvilelse. 

Min skadeskutte venninne drar for å fortsette 
å vaske ut av huset de hadde kjøpt. Det som skulle 
romme lykken og fremtiden i det hele. Jeg føler 
sånn med henne, men tenker at også dette vil 
passere. Å miste en planlagt del av fremtiden kan 
da vel erstattes med noe annet. Det uforutsette 
kan romme muligheter. Dette tenker jeg på mens 
jeg lager kylling suppe til mannen og sønnen, som 
kommer hjem fra sine forpliktelser. Min forpliktelse 
for tida er å vagge høygravid heime og tenke milde 
og moderlige tanker om det som skal komme. Lese 
i boka «Tause skrik» av Håvard Rem, som handler 
om norsk black metal. Den hadde jeg kjøpt til dette 
formålet; de siste stille ukene jeg skal tilbringe i ren 
selvomsorg før den fine gjengen vår på tre skal utvi-
des til fire. Jeg skal sitte i min nye turkise lenestol, 
den som jeg skal amme i, og spise min daglige kara-
mellpinneis til min daglige kaffekopp mens jeg leser 
i boka med det ikke like milde og moderlige temaet. 
Jeg skal sove så mye som mulig og forberede meg 
på livet Vol. II. 

Senere denne ettermiddagen skal jeg på den siste 
rutinekontrollen hos jordmor før vi skal dra for å 
få utført et planlagt keisersnitt. Rutine – et ord som 
lyser stødig trygghet og forankring i at alt er som 
vanlig. Alt er gjort før. Alt skal bare sjekkes, nesten 
for syns skyld. Alt er selvsagt som det skal være. 

Den rutinerte og tydelige jordmor Hilde leter 
lenge med doppleren etter hjertelyden, men siden 
jeg har mer enn nok bukfett, så er det ingen grunn 
til uro, sier hun. Hun skal hente en annen. I mel-
lomtiden sender jeg en SMS til Allan og sier at de 
ikke finner hjertelyden, men at det sikkert skyldes 
maskinen. Det er i hvert fall ikke mennesket som 
har sviktet. Jeg får et svar som indikerer uro over at 
han ikke er der med meg, men jeg føyser det vekk. 
Det er da vel ingen grunn til panikk. Mennesker 
trumfer maskiner. Især når det gjelder det mest 
naturlige som et menneske kan drive med; bygge 
en kopi av seg selv innvortes. Selv om det er sen 
ettermiddag, er det fortsatt en gynekolog på jobb i 
bygget, og hun har et ultralydapparat på kontoret 
sitt. Vi går bort dit så får vi sett at alt er i orden. Jeg 
legger meg ned på benken og ser i taket. Kjenner 
jeg gleder meg til å legge meg om noen timer, for 
jeg er litt sliten etter dagen, og den nattlige opp-
våkningen har satt spor i meg, må jeg vedkjenne 
for meg selv. 

Det er dag to i fødselspermisjonen, og jeg pusler 
rundt hjemme med å vaske klær, vognpose, og jeg 
får etter hvert en venninne på kaffebesøk. Hun er 
fortvilet og står midt oppi en stygg separasjon. Jeg 
er en så god venn som mulig, støtter, snakker, men 
jeg skjønner egentlig ikke omfanget av hennes tap. 
Under samtalen tar jeg meg jevnlig til magen, men 
jeg synes det er så … stille der inne. Så tomt? Hun 
skvulper rundt der, men det er liksom så passivt 
der inne. Så uengasjert? Så livløst? En tanke som 
streifer meg med jevne mellomrom denne dagen, 
er at det er som om hun er borte. Det er som om hun 
er borte. Hun. Er. Borte. Jeg beroliger meg selv; 
dette er noe som skjer andre. Det er helt absurd 
at min datter, vårt barn, alles lille Alma, skal være 
noe annet enn hun som kommer ut til oss om 2.5 Et siste farvel.
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uten sko. De står igjen på jordmors kontor. Hun 
løper etter meg med skoene, gir meg en klem og 
sier senere at hun aldri har sett et tristere syn enn 
da jeg går bak sønn og mann bort til bilen. Barføtt. 
Kroppen min som stødig og stoisk bar preg av at jeg 
går med et ekstra hjerte i magen og et tilskudd til 
familien og verden, er nå frarøvet en del av vår felles 
fremtid. Nå er den struttende og stolte magen min 
fylt av døden.

Vi hviler litt. Vi gråter mest. Vi hyler i puter. Vi 
puster så fort at vi må holde oss fast. Vi stirrer 
apatisk ut i rommet. Vi snakker om at ja, ja, dette 
skal vel gå bra. Vi messer mumlende for oss selv 
besvergelser om at hun er død, men kanskje de tar 
feil ... Jeg begynner å lese, tenke og planlegge. Jeg 
leser på LUBs hjemmeside at vi må ta bilder, ta 
med klær. Vi må ta vare på alle minner, for nå er det 
slutt. Jeg kaster bleiekaka jeg fikk av elevene mine, 
ned kjellertrappa. Den som ble gitt med omsorg og 
kjærlighet, er nå et monument av kroppslig svik. 
Jeg slenger små, nyinnkjøpte klær inn i klesskapet. 

Hvorfor er de så stille? Hvorfor sier de ikke noe? 
Jeg ser bort på de granskende, alvorlige ansiktene. 
Det lyser faglig troverdighet og trygghet av de hvite 
klærne. De har gjort dette mange ganger før. Dette 
er jobben deres. Dette er en del av deres profe-
sjons-DNA - hvorfor smiler de ikke? Hvorfor vender 
de ikke skjermen mot meg? Hvorfor snakker de ikke 
til meg og sier at her er hun og alt er fint? Jeg er jo 
mammaen; det er mitt barn de kikker på. Så sier de 
ordene som meisler ut en ny fremtid. Et paradigme-
skifte. En ny tidsregning. «Jeg er så lei meg, men 
hjertet slår ikke. Hun lever ikke.» Hjertet slår ikke. 
Hun lever ikke. Borte. Stillhet. Stopp alle klokkene, 
hun er død. Jeg faller gjennom benken, gjennom 
gulvet, gjennom jordskorpen. Ned i mørket. Jeg 
roper nei, eller er det et taust skrik? Så går alt veldig 
fort. Jeg ringer Allan, som gråtende tar telefonen. 
Intuitivt har han skjønt at det er noe galt ettersom 
tida har gått og jeg ikke har gitt lyd fra meg. Jeg rin-
ger mamma. Jeg ringer pappa. Egentlig vil jeg ha alle 
førstesider i alle verdens aviser ryddet – ungen min 
er død! Hjelp meg! 

En stund etter at ordene har perforert fornuften og 
satt seg i hjernebarken, tar jeg grep. Snakker sindig 
og fornuftig med dem som vil hjelpe. Tenker løsnin-
ger. Kan vi få utført et keisersnitt på Hammerfest 
sykehus klokka 12 dagen etterpå, så kan vi ta med oss 
sønnen hjem klokka 17? Da rekker vi hjem til legge-
tid. Våre irrasjonelle tanker fremstår som ren logikk 
i den tilstanden vi er i. Nei, det går ikke å ha sønnen 
vår på halvannet år med på dette, sier de. Dere må få 
en barnevakt til å være sammen med ham. Elskede 
storebror. Han kom sammen med pappa Allan på 
helsesenteret, og selv om foreldrene hans er gått i 
stykker, så tasser han stille, granskende og forsiktig 
rundt. Iakttar oss, som vekselvis klemmer ham og 
hverandre. Som snakker rolig og som hikster høyt. 
Fasaden vår, som han kjenner som trygg og rolig, har 
krakelert. Vi er som små barn som trenger trøst. Som 
har gått seg vill på et kaotisk kjøpesenter. Som virrer 
rundt uten anker på det lille personalrommet, mens 
hjelperne snakker i telefonen. Vi må kjøre hjem og 
vente. Dagen etterpå skal vi kjøre til Hammerfest 
og ta det derfra. Jeg går ut i den skarpe maikvelden •

 
Så sier de ordene som meisler ut en ny fremtid. Et paradigmeskifte. 

En ny tidsregning. «Jeg er så lei meg, men hjertet slår ikke. 
Hun lever ikke.»

Fødselsplakaten 
til Alma Olava.
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ugjenkallelig er frarøvet en. Blankskurte, forvirrede 
og målløse står vi i denne nye verdenen. 

Mamma kommer og tar med seg sønnen vår hjem. 
Da kan rustningene våre falle og verden snevres 
inn til ett formål; hvordan skal jeg få den døde 
dattera vår ut hurtigst mulig, slik at vi kan komme 
oss hjem og starte det nye livet. En halvsirkel av 
faglig kompetente hjelpere sitter rundt oss og 
messer at det beste er at jeg føder henne. Mannen 
min kaller det et overgrep. Vi vil ha keisersnitt; det 
skulle jeg jo ha i alle fall. Det stemte, men nå var det 
ikke lenger fare for  barnets liv. Jeg blir rasende. Så 
resignerer jeg og kroppen slår seg av. Kapsler henne 
inn, og dagene skal vise at kroppen ikke vil gi slipp 
på henne. Timene går, det er ultralyd som gir meg 
håp om at de har sett og tatt feil før. Det hadde de 
selvsagt ikke, men tanken var der. Jeg får drypp. Jeg 
får tabletter. Jeg får endelig morfin. Det prates og 
gråtes. Vi venter på at noe skal skje. Vi går en tur 
og tar solarium. Selv om det er det mest absurde å 
gjøre i vår tilstand så er det både rett og godt, og vi 
ler litt galgenhumoristisk av innfallet. Det er godt 
å lukke seg inn i en varm kokong atskilt fra verden 
og få ørene fylt av intetsigende listepop. Dagene går 
i en tåke, men fem dødsannonser blir ordnet. Jeg 
bestiller kiste og blomster. Allan tømmer hobby-
forretningene for gipsavstøpningsutstyr og finner 
en liten blomst i metall på bakken. Han kjøper et 
hjerte som skal knekkes i to for at man skal kunne 
forenes når man møtes. En liten tøykanin blir kjøpt 
inn for at hun ikke skal ligge i den lille kista alene. Vi 
skal ikke møtes mer enn de få timene vi er sammen 
etter fødselen.

16.05.15 
Kroppen min er på bristepunktet av hva den kan 
utholde. Dagene med venting, smerter, tårer, mor-
fin og mange, mange hender som har trykket, klemt 
og kjent overalt, har satt sine spor. Likevel eier jeg 
ikke lenger kroppen min. Jeg er et hode. Jeg er et 
skall. Jeg er utenfor meg selv. Armene mine, som har 
vært så vant til å stryke, bevare og beskytte magen, 
vil jeg helst rive av meg og slenge på havet. Likevel 
er det voldsomme sinnet, som jeg senere må 

De som minner om det som skal komme. Det som 
skulle komme. Det som ikke kommer. Jeg er rasende 
og fornuftig. Jeg er taktisk og utrøstelig. Jeg pakker 
dødskoffert og spyr. Jeg lader kamera og bestiller 
flybillett til mamma, som heldigvis kan komme opp 
og bistå oss med storebror. 

13.05.15
Morgenen etter står vi og ser på den vakre vårhim-
melen bre seg utover Altafjorden. Den brune ple-
nen vitner om livet som snart skal komme. Håpet, 
våren, spirene. Plutselig kommer det en hare, som 
stopper foran huset. Den står og ser på oss. Vi ser 
på den med sønnen vår i armene. Den vender seg 
bort og forlater oss. 

Kjøreturen er drøye to timer lang. På den tiden 
sender jeg instrukser til lederen min om at Alma er 
død, og hvilke klasser jeg vil ha når jeg kommer til-
bake til høsten. Hun svarer momentant med modige 
og kloke formuleringer og er fra dag 1 i den nye tids-
regningen en av de som støtter, lytter og bistår best 
fra arbeidsplassen min. Jeg svarer en elev som lurer 
på noe om eksamen, at ungen min er død og at han 
må spørre en annen. Han taster tilbake at han ikke 
vet hva han skal si til det. Jeg svarer at det vet ikke 
jeg heller for jeg har ikke gjort dette før. Jeg sender 
melding til Solveig på kontoret mitt, om hva hun kan 
si til alle. Å forsøke å ta kontroll på mitt personlige 
kaotiske kontinent er med ett ekstremt viktig for 
meg. Forsiktige meldinger kommer etterhvert inn, 
der folk uttrykker en form for sjokk og medfølelse. 
Jeg svarer med lange setninger preget av oppbrutt 
syntaks, avglemte ord, og formuleringer hentet fra 
dypet. Fremme ved sykehuset merker jeg at verden 
begynner å kreve litt for mye av meg. Vi må ha parke-
ringsbevis. Jeg tramper målbevisst inn, men stopper 
verbalt opp i resepsjonen når hun spør hvor lenge 
vi skal være. Ungen min er død, jeg vet ikke når vi får 
dra hjem. Den stakkars ansatte gir oss sannsynligvis 
VIP-kortet innen parkering, og spør ikke mer. Vi har 
tross alt fått det heftigste og mest kraftfulle kortet 
på hånda, selveste royal flush innen somatikk, et pla-
tinumbelagt dødt-barn-kort. Det som ingen vil ha, 
men som også gir uante muligheter, utfordringer og 
endringer. Det er nå man erfarer at livets jomfrudom •

 
En halvsirkel av faglig kompetente hjelpere sitter rundt oss og messer at det beste er 
at jeg føder henne. Mannen min kaller det et overgrep. Vi vil ha keisersnitt; det skulle 

jeg jo ha i alle fall. Det stemte, men nå var det ikke lenger fare for barnets liv.
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En vakker augustkveld så 
drar pappaen og jeg ut 
på Altafjorden i en lånt 
fiskebåt. Bevæpnet med litt 
single malt whisky, roser og 
en hvit urne med datteraske.

Vakre Altafjorden 
kvelden Almas aske 
ble spredd.

31



Min historie

finne metoder for å mestre, ikke der. Men trassen, 
det er den som blir min veileder når underlivet 
endelig står i brann, og jordmor sier at jeg må legge 
meg i fødesenga. Så går alt veldig fort. Fire kloke, 
kompetente kvinner står i en halvsirkel rundt beina 
mine. Instrumenter bytter hender, de kommer med 
korte og tydelige beskjeder til meg, akkurat som jeg 
har instruert dem om. Mannen min, den tapre og 
fortapte mannen min, gjør det han kan gjøre best, 
nå. Lar meg knuse hånden hans når riene kommer, 
selv om morfintåka demper det meste av smertene. 
Gråter for meg og er fortvilet for meg. Lar meg være 
i fred, snakker ikke til meg, fordi jeg ikke ønsker det. 
Men han står der på min høyre side. Jeg er derimot 
gått inn i superkvinnemodus og gjør det kvinner 
alltid har gjort. Henter frem urkreftene, fokuserer, 
puster og presser. Plutselig kommer det en lunken 
spurveunge opp på brystet mitt. Storebrors nese. 
Mine fingre. Allans tær. Den vakreste jenta vi har 
sett! Det er en tsunami av endorfiner og alle lykke-
hormoner tilgjengelig, som freser gjennom blod-
banene mine. Før virkeligheten innhenter oss. Jeg 
uler fra bunnen av min sjel. Av stolthet, av adrenalin, 
av den svart este sorgen et menneske kan kjenne. 
Jordmødrene snur seg bort og gråter. Mannen min 
gråter. Den grå morgenhimmelen utenfor, gråter. 
Den eneste som vi skulle ha ønsket skulle gråte i 
rommet, er helt stille. Men hun er den fineste jenta 
vi har sett, jobben jeg har gjort er mitt stolteste verk, 
og det kan ingen død ta fra oss.

Vi sover tungt i et par timer med vår ønskede, elskede 
og ventede datter, mellom oss i en liten balje. Med 
dyne på. Med øynene lukket. Med navnelapp rundt 
armen. Vi er så stolte, så revet i to av følelser av 
stolthet og avmakt. Så starter det vi har forberedt 
oss praktisk på i flere dager. Vi holder, kysser, bysser. 
Kler på henne. Tar mange, mange bilder. Klemmer 
hverandre. Går i ring som noen løveforeldre, hvis 
barn er tatt av krypskyttere. Gråter høyt. Vi har en 
avskjedsseremoni i kapellet på sykehuset, der vi 
spiller av fire sanger vi har valgt i fellesskap. En fra 
hver av oss foreldre. «Blown away» av Sivert Høyem, 
fra pappa. I’m blown away, yet you’re always with me 
still. Pappa, som har fått sin datter visket vekk fra 

 
Hadde det vært opp til meg, hadde navnet hennes vært kringkastet i CNN og 

i Al Jazeera. På månen, på Mount Everest, på alle flyplasskjermer i hele verden. 
Hun levde. Nå er hun død. Husk hennes navn!

hendene sine. Vi gråter høyere og heftigere når vår 
tid til å skinne som foreldre er kommet gjennom 
de ordene vi ikke selv har funnet på, men som er 
hentet fra lyrikkens verden. «Sorgen og gleden, de 
vandrer til hope, lykke og ulykke, de gange på rad». 
Den gamle barokksalmen, sunget av Kari Bremnes, 
er fra ateist-mamma, men som denne gang lar san-
gens budskap trumfe det religiøse bakteppet. En sang 
fra storebror. «Rocket man» av Elton John, som er 
og var hans sang. Som nå er deres sang. De vakreste 
søsknene sola og månen noensinne skulle skinne på! 
Til slutt en sang fra alle oss i gjengen hennes. Tyven 
tyven, finnes ei den bot som bøter sønderslitte hjerter, 
synger Prepple, som selv har mistet et barn. Så er det 
over. Hun ligger i kista med tøykanin, blomster og 
kjole med det lille halve hjertesmykket liggende på 
brystet. Jeg forsøker å synge for henne før lokket med 
liljene blir lagt på, men stemmen min svikter meg. 
Sangen er komplett irrasjonell og gir ingen mening i 
denne sammenhengen. Jeg har en tulle med øyne blå. 
Hva vet vel vi om det?! Vi fikk og får aldri sett henne i 
øynene! For de er permanent lukket, og sammen med 
dem lukker vi synet av henne inn i våre sinn denne 
dagen. Men de merkene hun etterlater i vår families 
historie, i min kropp og i sine foreldres relasjon, vil 
alltid være der. Disse minnene vil vi alltid ha.

Vi kjører hjem. Over Sennalandet i dets grå, 
langstrakte prakt. Heim til leiligheten i Alta, som 
rommer storebror og mormor og en utsikt over 
Altafjorden. Til et liv vi ikke aner hvordan vi skal 
stable sammen etter dette.

Noen dager senere står dødsannonsen hennes i 5 
aviser spredt over hele landet. I Drammens Tidene, 
i Adresseavisen, i Altaposten, i Finnmark Dagblad 
og i Helgelands blad. Hadde det vært opp til meg, 
hadde navnet hennes vært kringkastet i CNN og 
i Al Jazeera. På månen, på Mount Everest, på alle 
flyplasskjermer i hele verden. Hun levde. Nå er hun 
død. Husk hennes navn! De få ordene, som får følge 
navn og personalia i de overprisede annonsene, er 
«For hjertet er livet enkelt. Det slår så lenge det kan. 
Så stopper det». Knausgård var også til hjelp når vi 
skulle romme våre rop ut til verden om vårt tap, vår 
store sorg, hennes fysiske endelikt.
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Mari-Ann (40 år) bor i 
Sandnessjøen med mannen 
sin Allan, storebror Teodor 
Frimann (født i 2013) og lille 
Ragna som ble født i januar 
2020. Hun jobber som lærer 
på videregående skole. 

midten i søskenflokken. En spontanabort var det 
som innledet året vårt i år, men nå ser det ut som 
om en minstesøster skal starte det neste året. For 
hjertet er livet enkelt. Det slår så lenge det kan. Og 
akkurat nå håper vi at hjertene våre skal slå i takt 
lenge. Lenge. •

 Tre måneder senere tar jeg frem min svarte, 
nord-norske humor, når jeg sier at vi ikke har 
begravd dattera vår. Vi har hiva ho på havet. For 
det gjorde vi, selv om det heter askespredning, rent 
formelt. En vakker augustkveld så drar pappaen og 
jeg ut på Altafjorden i en lånt fiskebåt. Bevæpnet 
med litt single malt whisky, roser og en hvit urne 
med datteraske, lar vi henne få ta del i kretsløpet i 
det siste overgangsritualet vi kan gjøre med hennes 
fysiske legeme. På et tidspunkt denne kvelden har 
jeg både kveiteblod og datteraske på leggen. Vi ler 
slik bare foreldre som har mistet et barn kan le. Rått 
og inderlig. Etter denne kvelden er hun med oss 
overalt, alltid. I regnet, i fjorden, i snøen på toppene. 
Slik stopper også denne historien. Nesten.

15.09.19.
Det er søndag morgen. Himmelen åpner seg utenfor, 
men inne i vårt hus, 100 mil fra der vi bodde før, er 
det lunt og godt å leve. Vi startet på nytt med nye 
 jobber i nytt gammelt hus, der jeg har mine røtter, 
ved kysten på Helgeland. Det eneste kriteriet vi 
hadde, var at det skulle ha utsikt til havet, slik at 
vi kunne se ut på Almas gravsted hver dag. Minnes 
henne i takknemlighet og i ærefrykt. Være takknem-
lig for alt vi har og alt vi hadde. Sette pris på hver dag 
med alle sine trivelige og traurige trivialiteter. Vis à 
vis for meg sitter vidunderlige og kloke storebror. 
Han bygger Lego. Jeg skriver, og veksler mellom å 
gå inn i de mørke dagene og ta pauser ved å se over 
PC-skjermen, og ta inn over meg synet av ham. Vi 
småskravler om saker og ting som opptar en 6-åring. 
Vi hører på Ekko helg på P2. «Døden» sier han. De 
snakker om døden på radioen. Ja, sier jeg. Den er like 
normal som livet. Ja, den er det, sier han. Så må jeg 
hjelpe til med å lete etter en liten legobit han mang-
ler til romskipet han pusler med. Vår store, lille 
rocket man bygger Lego som er beregnet på en langt 
eldre aldersgruppe. Vi er begge kry over fremgangen 
hans denne morgenen. I magen min, som jeg endelig 
kan stryke over, og i kroppen min, som jeg nå kjen-
ner stort sett gode følelser for, slår minstesøster et 
jubelsprang i sin lille astronauttilstand. Etter mange 
år med «vi tre mot verden», blir vi forhåpentligvis 
fire rundt juletider. Om livet vil. Men akkurat nå så 
tror vi alle at livet vil det.

Utenfor bøyer løytnantshjertene seg i regnet. 
Tilsynelatende en sped staude, men nakken som 
bærer hjertene, holder stand mot den smått nåde-
løse Helgelandshøsten. Stauden står der for den 
vesle gnisten, som var tent i livmorhulen tidligere 
i år, men som sluknet før lyset fikk plassert Alma i 
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til sykehuset og fotograferte babyen, og familien, 
forteller Trine-Lise som til daglig jobber som fly-
vertinne og nyfødtfotograf. Det ble et sterkt møte 
med en nydelig liten jente, Thelma Louise, og en 
stolt familie i stor sorg. 

– I ettertid har jeg forstått hvor mye dette har 
betydd for familien, sier Trine-Lise. I sin jobb som 
nyfødtfotograf har hun hatt mange forskjellige kun-
der med ulike historier.

Trine-Lise Henriksen fra Oslo og Sunniva 
Engen fra Stavanger deler et sterkt enga-
sjement som er blitt tent gjennom deres 
møter med foreldre som har mistet barn. For 

Trine- Lise ble et uventet fotooppdrag utløsende. 
– Da en av mine kunder ringte meg en knapp uke 

før jul og spurte om jeg kunne komme og ta bilder 
av hennes lille datter som døde i magen, var jeg 
ikke i tvil. Dette skulle jeg få til. Dagen etter dro jeg 

Fotograferer de stille nyfødte
Tidlig i januar 2020 møttes to fotografer fra hver sin kant av landet, med 

et brennende ønske om å hjelpe foreldre som opplever det største tapet av alle. 
Det ble starten på foreningen Stille.

Tekst  LINE SCHRADER

– Vi sitter igjen med fantastiske bilder av Thelma og oss som familie. Det Trine-Lise gjorde for oss denne dagen er jeg henne evig takknemlig for, sier Kine 
Olsen. På bildet f.v. storesøster, Kine og pappa Steffen med lille Thelma. Foto: Trine-Lise Henriksen.
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Stille
Foreningen Stille ble etablert av Sunniva Engen og Trine-Lise 
Henriksen. Begge er profesjonelle fotografer, spesialisert på 
nyfødte.

Formålet er å kunne bistå foreldre som mister et lite barn, 
gjennom å ta bilder av de små, enten på sykehuset eller 
hjemme om foreldrene velger å ta barnet med hjem. Bildene 
tas helt etter foreldrenes ønske. 

Tilbudet er frivillig basert og helt gratis for foreldrene. 
Foreningen dekker foreløpig Vestlandet og Oslo-området,  
men ønsker å utvide området.

De håper å få flere fotografer med i foreningen, og tilbyr 
opplæring til de som vil å være med. For å bli fotograf 
i Stille må du være registrert i Norges Fotografforbund.

www.foreningen-stille.no

 
Jeg har et brennende ønske 

om å kunne bistå med min kunnskap 
og mine verktøy, å hjelpe foreldre 

i bunnløs sorg.

– Jeg har flere ganger tidligere hatt tanken om 
å kunne bidra med dette og har også forsøkt å få 
til et samarbeid med sykehusene, men dessverre 
har ikke det vært mulig som privat fotograf.

ENGASJEMENTET STARTET MED 
«REGNBUEBABYER»
Sunniva føler seg privilegert som gjennom sin 
jobb med å fotografere nyfødte og barn, får 
mulighet til å komme svært tett på familier. Over 
mange år har hun fått høre gripende og sterke 
historier om tap og sorg. 

– Jeg møter mine kunder i en lykkelig situ-
asjon, hvor ting har gått bra, men noen ganger 
bærer denne lykken preg av smerte og savn etter 
noen som skulle vært der. Dette var min første 
motivasjon for å starte med frivillighetsarbeid, 
gjennom å fotografere «regnbuebabyer», for 
foreldre som hadde opplevd tap i tidligere svan-
gerskap, forteller Sunniva. Engasjementet for å 
fotografere døde nyfødte ble tent på brutalt vis:

– Da en av mine aller nærmeste mistet barnet 
sitt tre uker før termin i 2019, ble jeg lamslått! Jeg 
hadde så lyst til å kunne hjelpe henne, men i frykt 
for å trå feil, våget jeg ikke å spørre om de ønsket 
at jeg skulle forevige Ulla på profesjonelt vis. Det 
er noe jeg alltid vil angre på.

VIL HJELPE MED Å SKAPE MINNER
Gjennom den frivillige organisasjonen Stille 
håper de to fotografene på sikt å kunne hjelpe 
rammede foreldre over hele Norge med å skape 
minner. Foreløpig er det kun Vestlandet og Oslo-
området de dekker, men de ønsker å få fotografer 
fra hele landet med i foreningen. I tillegg er det 
viktig at alle nylig rammede foreldre får vite om 
tilbudet så raskt som mulig, helst på sykehuset. 
Her kan LUB bidra gjennom våre kanaler.

– Dette er et fantastisk tilbud som LUB 
gjerne vil hjelpe med å gjøre kjent. Vi kjenner til 
lignende organisasjoner i utlandet, og har lenge 
ønsket å få dette også i Norge. Bildene er ofte de 
aller viktigste minnene familien har av babyen 
videre, de gjør tapet mer virkelig, også overfor 
omgivelsene, sier fagsjef i LUB Trine Giving 
Kalstad. 

– Jeg har et brennende ønske om å kunne bistå 
med min kunnskap og mine verktøy, å hjelpe for-
eldre i bunnløs sorg, slik at de kan få noe håndfast 
å ta med seg videre, når de må skilles fra sin lille. 
Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe, og 
her kan jeg gjøre mitt «noe», avslutter Sunniva. •

Sunniva Engen
930 21 610
photo@sunnivaengen.com

Trine-Lise Henriksen
913 28 774
post@trlxphotography.com
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lett tenke seg hvordan det er for de som har mistet 
sine, blitt syke eller er pårørende til syke. Når de 
ser kistene på rekke og rad i Italia, eller avissidene 
som er fullpakket med dødsannonser, så kjenner de 
tyngden av dette på en annen måte enn de som ikke 
har sine tap nært i tid. 

Foreldre sørger vanligvis ikke alene. De mottar 
støtte fra andre, de tar pauser fra sorgen når de 
møter andre eller de er på jobb. I hverdagen kan 
de pendle mellom å gå nær sorgen og bort fra den, 
en pendling som gradvis gjør at sorgen blir lettere 

å bære. Nå er hverdagen 
brutt, kontakten mot andre 
redusert, og sorgen må hånd-
teres mye mer alene. Det er 
alltid en ensom komponent 
i sorg, nå er det meste av 
sorgen overlatt til ensomme 
rom. Foreldre kjenner på at 
de ikke har det vanlige sosi-
ale nettverket å spille på, og 

flere merker at nettverket har nok med å omstille 
seg og leve med koronatilværelsen, slik at de ikke 
skjønner hvor spesielt og tungt dette er for dem. 
I parforholdet kan hjemmekontor gjøre en må være 
tett på hverandre i større grad enn vanlig. For noen 
er dette bare godt, men for andre er det uvant og 
stressende og kan gi flere konflikter. 

MESTRING
Noen fremhever at de i kraft av sine smertefulle 
erfaringer kjenner seg bedre rustet til å håndtere 
koronakrisen. De sier, «Jeg vet jo mye om hvordan 

De siste ukene har jeg i oppfølgingssamtaler 
med foreldre som har mistet barn og barn 
som har mistet foreldre spurt dem hvor 
mye de frykter for å miste andre i familien 

pga. korona-viruset. For barna forventet jeg at deres 
frykt for gjenlevende forelder ville ha intensivert 
seg, men så langt har det i liten grad vært tilfelle. 
Jeg tror at barna i disse koronatider har den andre 
forelderen sammen med seg det meste av tiden. Da 
har de mer kontroll og vet at alt er bra med han eller 
henne. Derimot er flere blitt mer redd for de gamle i 
familien og er glade for at de 
ikke kan smitte dem 

Flere foreldre som har 
mistet barn har fortalt at de 
nå kjenner seg mer på linje 
med resten av verden. Alle 
må forholde seg til en krise-
situasjon. Alle er i samme 
båt og må forholde seg til 
et endret hverdagsliv. De 
opplever ikke skadefryd over dette, men erkjenner 
at de kan kjenne at de ikke er så alene med å ha 
bekymringer eller oppleve vansker med å tilpasse 
seg en ny situasjon. Samtidig er det en mager trøst 
som ikke gjør savnet særlig mindre og en del kjenner 
savnet enda sterkere.

KORONASITUASJONEN KOMMER PÅ TOPPEN 
AV TIDLIGERE TAP 
Etterlatte foreldre fremhever hvordan koronasitu-
asjonen kan gjøre sorgen enda tyngre. De er på en 
måte sensitivisert gjennom tidligere tap. De kan 

Å leve med sorg i koronatiden
Sorgekspert og psykologspesialist Atle Dyregrov deler noen erfaringer 

fra sitt møte med etterlatte under koronapandemien. 

Av  ATLE DYREGROV

Atle Dyregrov er 
psykologspesialist og 
professor, ved Klinikk 

for Krisepsykologi 
og Senter for 

Krisepsykologi ved 
Universitetet i Bergen.  

Det er alltid en ensom 
komponent i sorg, nå er det 
meste av sorgen overlatt til 

ensomme rom. 
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Vi må bruke alle de kanaler som vi kan for å 
opprettholde kontakten med de som har mistet en 
kjær. Ofte varer vår støtte altfor kort. Sjokket over 
dødsfallet gjør at vi utsetter å ta inn virkeligheten 
fullt ut. Når vi så gradvis gjør det og sorgen blir 
tyngre, faller det paradoksalt nok sammen med 
at omgivelsene tror at etterlatte nå har det bedre 
siden det har gått ‘så lang tid’. Husk at sorg tar 
tid. En telefon eller Facetime-samtale kan opple-
ves utrolig god og viktig både etter en, seks eller 
tretten måneder. Finn måter å vise at du tenker 
på dem og minn andre venner og familie på det 
samme. I koronatider fremheves det at vi deltar 
i en kollektiv dugnad. Livet til de vi kjenner som 
har mistet en nær person trenger litt av denne 
dugnadsånden. •

en krise skal møtes og hva jeg trenger å gjøre». De 
mobiliserer styrke og mestringsmetoder som de 
selv har funnet frem til, og de anvender de metoder 
som de har lært eller lest seg til. Det gir ydmykhet 
å høre hvordan de håndterer denne situasjonen og 
om hvordan noen midt i sin egen sorg strekker seg 
ut mot andre.

De som har opplevd dødsfall som har vært omtalt 
mye i media, skjermer seg mot å følge for mye med 
i media, for de har lært hvordan det kan øke uro 
og bekymring. Også her er det svært ulike mest-
ringsmetoder. Noen sier at de må vite alt, de søker 
ut det de kan finne som gir dem mer kunnskap om 
epidemien og samfunnets tiltak for å bekjempe den. 
En sa at kunnskap gjør meg roligere. 

Jeg vil være forsiktig med å si at de er resiliente 
(motstandsdyktige), heller at de er erfarne og bruker 
sin erfaring konstruktivt. Men de er også sårbare og 
f.eks. kan foreldre som har mistet barn være svært 
opptatt av at søsken skal være forsiktige. Selv om de 
kan fremheve at de har lært hvor viktig det er med de 
nære menneskelige bånd, kan bekymring for andre 
i familien og overbeskyttelse vente like om hjørnet. 

GOD SOSIAL STØTTE FOR ETTERLATTE I 
KORONATIDEN 
Sosial støtte er viktig for etterlatte. Den er ikke blitt 
mindre viktig etter koronaviruset har satt dagsorden 
i verdenssamfunnet. Men viruset forstyrrer sorgen. 
I begravelser og bisettelser er vi forhindret fra å vise 
vår respekt for den døde og støtte til de etterlatte. Vi 
hindres i minnesamvær og i fysisk å besøke etter-
latte. 

 
Sosial støtte er viktig 
for etterlatte. Den er 

ikke blitt mindre viktig 
etter koronaviruset 
har satt dagsorden i 
verdenssamfunnet.
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Vi er mange som jobber med gravide og nybakte 
mødre og familier, som er ekstra opptatt av hvordan 
dere har det nå. I en tid da dere trenger oppfølg-
ing, en varm hånd og gode råd, så er mange dører 
stengt. Vår jobb som helsepersonell har også snudd 
seg voldsomt på kort tid, og vi må prøve å finne en 
god balanse mellom god omsorg og oppfølging, og 
å ivareta det helsemessige ved koronaepidemien. 

Det er uvirkelige og urolige tider for oss alle. 
For vordende og nybakte foreldre må det 
være ekstra utfordrende og spesielt. Det å 
skulle føde et barn, enten det er for første 

eller andre gang, er sjelsettende og gjennomgrip-
ende for mange, uavhengig av den krisen vi står i nå. 
Spesielt utfordrende blir det for dem som i tillegg 
har erfart å miste et barn tidligere.

En utfordrende tid 
å få barn 

– Vær så snill å oppsøk oss! sier fastlege Kari Løvendahl Mogstad til gravide 
og nybakte foreldre som kjenner på økt usikkerhet og uro i koronatiden. Hun 

snakker på vegne av alle som jobber med svangerskap, fødsel og nyfødte.

Av  KARI LØVENDAHL MOGSTAD

 
Jeg har selv erfart å miste et barn rundt fødsel, og vet på kroppen 
hvor essensielt det var å kjenne på den tryggheten det var mulig å 

få mens jeg gikk gravid og skulle føde neste gang.
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Fastlege Kari 
Løvendahl Mogstad er 
leder for faggruppen 
for svangerskap og 
barns helse i Norsk 

forening for allmenn-
medisin. Dette er en 
revidert versjon av 
et blogginnlegg på 

Babyverden.

rede fødselen best mulig. En del steder har også 
svangerskapspoliklinikkene gode tilbud til sårbare 
fødende, som har tunge erfaringer fra før. Dere må 
aldri nøle med å ta opp telefonen og ringe etter 
hjelp eller støtte. Det er utrolig hvor mye en ting 
som for dere kan kjennes stor og nesten uoversku-
elig, blir bedre og mindre truende om dere får med 
noen kyndige ord på veien fra oss som jobber med 
dette. Det er lett å skjønne at det er skuffende at 
barseltiden ikke ble som planlagt. Jeg håper dere 
oppe i denne situasjonen klarer å tenke litt anner-
ledes; ta opp telefonen mer, Skype med familie og 
venner, og gå lange turer med vognen alene eller 
sammen med partneren. Det er viktig å komme 
seg ut og få frisk luft og mosjon, uansett. Om man 
skal prøve å tenke på noe godt som kommer ut av 
denne situasjonen, så er det at en del kanskje får 
mer tiltrengt ro og tid til å bli kjent med babyen 
sin. Og å bli trygg i sin nye rolle som mamma og 
barnefamilie, før alle forventninger og stress uten-
fra banker på døren. 

Barseltiden er generelt en tid da mange kjenner på 
litt tungsinn og er sårbar psykisk. Dette er noe vi er 
veldig opptatt av uansett, og vi kan ikke få sagt nok 
hvor viktig det er at dere ikke skal gå og bære slike 
tunge tanker alene. Det er IKKE vanlig å kjenne seg 
bare i lykkerus eller å synes at barnet man har fått 
er det fineste og nydeligste nurket i verden. Mange 
kjenner skam over å ha vanskelige følelser og tanker, 
og da er det utrolig viktig å søke råd og hjelp.

Vær så snill å oppsøk oss! Vi er der for dere og kan 
hjelpe dere til å få en bedre svangerskaps- og barsel-
tid. 

Jeg vil også tipse dere om et par gode steder å finne hjelp:
Landsforeningen 1001 dager - mental helse under 
graviditet og i barseltiden
Mamma Mia: et fint selvhjelpsprogram laget av 
Sanitetsforeningen

Husk; dere er ikke alene, og det er hjelp å få!

Jeg kan skjønne om dere blir usikre og redde når 
dere hører om fødeavdelinger der pappaen og part-
neren ikke får være på fødselen, og kanskje bare får 
komme inn helt på slutten av fødselen. Eller at mor 
og barn må være alene uten partneren på barsel, og 
får være der veldig kort tid før man blir sendt hjem, 
kanskje uten nok tid i de trygge rammene som et 
barselopphold skal gi. Slike ting må gi dere mye 
uro og usikkerhet når dere sikkert kjenner behov 
for mest mulig trygghet og forutsigbarhet. Jeg har 
selv erfart å miste et barn rundt fødsel, og vet på 
kroppen hvor essensielt det var å kjenne på den 
tryggheten det var mulig å få mens jeg gikk gravid 
og skulle føde neste gang. 

Og så er det når den nye familien kommer hjem. 
Til en helt ny hverdag, med en liten gråtende bylt, 
som man skal bli kjent med og finne helt nye rutiner 
sammen med. Man hadde gjerne lagt mange planer, 
sett for seg å få besøk, hjelp og støtte både fra helse-
stasjonen og fra en trygg og erfaren mor eller søster; 
men så er alt snudd på hodet. Jeg har selv kommet 
hjem, sliten og som nybakt mamma med verkende 
bryster, og sår i kroppen, og følt meg veldig sårbar 
og usikker. Da har det vært godt å kunne få hjelp og 
råd, og noen som har kunnet stukket innom for å se 
til at det tross alt gikk bedre enn jeg følte. Dette er 
verre å få til nå, og vi er redde for at mange av dere 
kan kjenne dere usikre og få en uheldig og tyngre 
start på livet med den lille babyen deres enn man 
skulle ønske. Og dere som har en ekstra tung bør 
i erfaringsbagasjen, trenger gjerne å vite at det er 
noen som kan være der for dere når følelsene og 
bekymringene melder seg.

Dere må da vite at vi er her for dere! Vi som jobber 
ved fastlegekontorene gjør alt vi kan for å ta imot 
både telefoner, samtaler over video, eller et ekte 
besøk på kontoret, om det er det som trengs. Også 
ved helsestasjonene er de der for dere, om enn på 
andre måter enn ellers. Og det er viktig at dere 
kan kontakte fødeavdelingen for å snakke med 
dem, beskrive deres situasjon og prøve å forbe-

 
Det er utrolig hvor mye en ting som for dere kan kjennes stor og 

nesten uoverskuelig, blir bedre og mindre truende om dere får med 
noen kyndige ord på veien fra oss som jobber med dette.

Foto: Cathrine Dillner-Hagen
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kunne delta, og stemmegivning foregikk gjennom et 
elektronisk spørreskjema. Blant annet ble årsberet-
ningen og regnskapet for 2019 godkjent, en detaljert 
plan for hvilke mål og tiltak LUB skal jobbe for i 
2020 ble vedtatt og et nytt landsstyre stemt fram. 

Tusen takk til alle som deltok! LUBs viktige 
arbeid kan nå videreføres, og sammen skal vi jobbe 
for at familier som opplever å miste barn, skal få 
god støtte og hjelp, og for å forebygge dødfødsler og 
krybbedød.

Vi håper vi kan ønske velkommen til en større 
samling for våre tillitsvalgte og frivillige i 2021 i ste-
det – med foredrag, underholdning, felles måltider, 
diskusjoner, samtaler og ekte klemmer. •

Det skulle vært årets begivenhet i LUB. Enga-
sjerte frivillige fra hele landet så fram til å 
samles på Sørlandet, med LUB Agder fylkes-
lag som vertskap. Det var trist å måtte gi de 

over 50 påmeldte beskjed om avlysning, bare to uker 
før arrangementet. Landsmøtet holdes annethvert 
år og er organisasjonens øverste organ. I tillegg til å 
ha en viktig organisatorisk funksjon, har landsmøtet 
stor verdi som møtested for LUBs frivillige, der de 
kan utveksle erfaringer, få påfyll og oppleve det unike 
og gode fellesskapet. 

Det var bare de mest nødvendige sakene som ble 
tatt opp til behandling i det digitale landsmøtet. 
Delegater påmeldt det opprinnelige landsmøtet 

Et annerledes landsmøte
Koronapandemien satte en stopper for LUBs landsmøtet som skulle vært i Kristiansand siste 

helgen i mars. I stedet ble det gjennomført et digitalt møte i begynnelsen av mai.

Anders Schmelck ga fra seg 
sin plass i landsstyret etter å 
ha vært med som vararepre-
sentant i to år. Tusen takk for 

flott innsats, Anders!

NYTT LANDSSTYRE
Dette er vårt nye landsstyre som general-
sekretær Trond Mathiesen samlet til sitt 
første møte, på ekte koronavis. Disse sju 
foreldrene ble valgt til å lede LUB de 
neste to årene:  
 
Marit Galta-Opheim (leder) 
Linda Skjærvik (vara) 
Mari Skjerden 
Mie Steine (vara) 
Kine-Annett Rydningen Schart (nestleder) 
Snorre Kittilsen 
Lise Falang-Petterson

Vi ønsker lykke til med frivillig innsats 
som virkelig betyr noe!
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Ny i landsstyret
- Det er godt å kunne bruke sin dyrekjøpte erfaring til 
å hjelpe de som dessverre kommer etter, sier Linda 
Skjærvik (39) som ble valgt inn i landsstyret som eneste 
nye medlem.

Jeg bor i Trondheim, er samboer med Torgeir, og sammen har 
vi har tre gutter. Jeg er utdannet journalist, men jobber i dag 
som kommunikasjonsrådgiver i Kreftforeningen.

Vi fikk vår tredje gutt 22. februar 2017. Kristian kom til ver-
den ei uke over ultralydtermin. Svangerskap og fødsel hadde 
gått helt knirkefritt. Men en halvtime etter at han kom til ver-
den mistet han plutselig «spenst» og farge. Det ble umiddelbart 
satt i gang livreddende behandling. Dette pågikk i nesten to 
timer inne på fødestua. Lille Kristian var velskapt og frisk, men 
bittelillebror ble bare to timer gammel.

Jeg oppdaget LUB tre-
fire måneder etter at vi mis-
tet Kristian. Jeg har deltatt 
på Møteplassen og andre 
sosiale arrangement i regi 
av LUB Trøndelag. Jeg har 
også fortalt vår historie til 
jordmødre og barnepleiere 
ved St. Olavs hospital på 
deres interne kompetanse-
hevingsdag. Vi deltok også 
på LUBs nyrammet helg 
høsten 2017. En sterk og 
fin helg, hvor vi fikk møte 
mange fine folk.

Jeg opplevde at oppfølging og sorgstøtte etter at du mister 
et barn er svært tilfeldig og ulikt, selv i Norges tredje største by. 
Helsepersonell har også gitt meg tilbakemelding på at gruppen 
vi tilhører er en av de som har dårligst rutine på oppfølging. 

Det er ingen ord som kan lindre sorg og savn. Men det er 
godt å kunne bruke sin dyrekjøpte erfaring til å hjelpe de 
som dessverre kommer etter. Å få muligheten til å bidra både 
personlig og faglig inn i LUBs arbeid, er noe jeg er svært takk-
nemlig for. •

Høydepunkter fra 
årsberetningen for 2019
•  Over 300 familier er fulgt opp med 

tilbud om sorgstøtte, informasjon og 
annen bistand.

•  50 nylig rammede foreldre 
og 15 frivillige ressurs
personer deltok på 
seminarhelgen «Å 
lære å leve med 
sorgen». LUB
medlemmene Martine 
Isdahl Johansen 
og Magnus Ringø 
(bildet) var blant 
foredragsholderne.

•  15 LUB-medlemmer deltok 
på kurs i likepersonstøtte og 
er nå kontaktpersoner som 
støtter nye rammede foreldre 
gjennom individuelle samtaler 
og sorggrupper.

•  Den lille sorgboka 
ble utgitt

•  Wave of light  
– den internasjonale 
minnedagen for barn 
som døde tidlig i livet, 
ble markert av LUBs 
fylkeslag over hele 
landet.

•  LUB deltok på internasjonal dødfødsel-
konferanse (ISA) i Madrid, der fagsjef 
Trine G. Kalstad og organisasjonsrådgiver 
Vilde von Krogh bidro med foredrag og 
poster.

•  Atle Dyregrov og Kari Dyregrov holdt 
åpne kurs om mestring av sorg i 
Drammen, Stavanger og Kristiansand.

•  Alle føde og barselavdelinger fikk 
tilsendt et nytt opplag av folderen  
Trygt sovemiljø for spedbarnet (bildet). 
Totalt 65 000 foldere ble distribuert for 
videre utdeling til nybakte foreldre. 

•  Seks nye forskningsprosjekter fikk 
tildelt til sammen 700 000 kroner fra 
LUBs forskningsfond. Dette er forskning 
som kan bidra til å finne svar på 
hvorfor barn dør, og hvordan dødsfallene 
kan forebygges.

 
Det er ingen ord 

som kan lindre sorg 
og savn. Men det er 
godt å kunne bruke 

sin dyrekjøpte 
erfaring til å hjelpe 
de som dessverre 

kommer etter.
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Bokanmeldelse

og lavmælt i sin språklige omgang med sorgen og 
tapet i hennes nye rolle som enke, og dette gir en 
egen ro hos meg som leser. Likevel har begge bøkene 
en sorgens og dødens poetikk der de etterlatte 
forsøker å finne mening i det store og omsluttende 
mørket og sette ord på sorgens evne til å forstyrre 

sinnet. Dette tilfører leseropplevelsen innsikt 
og rom for refleksjon over den dødeligheten vi 
er født inn i. Didion veksler mellom presens og 
preteritum, nåtid og fortid, når hun omtaler 
mannen og deres lange liv sammen. Slik veves 
eksistensen til den man elsker inn i det som 
var og det som er, men med en viss avstand 
til det som kommer. Vi er tross alt ufullendte 
dødelige vesener som er klar over denne døde-
ligheten selv når vi skyver den bort, sviktet av 
vår egen kompleksitet, så sammenknyttet at 
når vi sørger over den vi har mistet, sørger vi 
samtidig, på godt og vondt over oss selv. Over 
den vi var. Over den vi ikke lenger er. Over den 
vi en dag overhodet ikke kommer til å bli. 

Denne boka sirkulerer rundt fortid og 
nåtid, den voldsomme sorgen etter ekte-
mannens død, de ulike vrangforestillingene 
sorgen kan påføre oss mennesker, håpet og 
kampen for å holde motet og optimismen 
oppe ved datterens sykeseng. Didion skil-

drer dette på en varsom og klok måte uten selvmed-
lidenhet, påtatte «sørgeråd» og klisjeer om døden og 
enkelivet. Memoaren har gjenkjennende klangbunn 
hos de som har sørget hardt og er aktuell for alle som 
skal miste de vi holder nær, men Didion ønsker å 
understreke at vi alle må erkjenne at når sorgen 
kommer, er den overhodet ikke slik vi forventer. Dette 
er ingen trøst, men det er en av konsekvensene ved 
å leve. I disse tider der dagene går i et lavere gir, så 
trenger vi å fylle hodene våre med ord og tanker om 
vår skjøre og forgjengelige eksistens. Denne beret-
ningen er i så måte et godt bidrag. •

Joan Didion er en bauta innen amerikansk sam-
tidskultur. Hun og hennes forfatterektemann, 
John G. Dunne, skrev flere filmmanus sammen. 
Didion er en anerkjent forfatter, essayist, jour-

nalist og skribent. I skrivende stund har hun rundet 
85 år, men hun er fortsatt aktiv med fast spalte iblant 
annet The New Yorker. «De magiske tankers 
år» er hennes 15. utgivelse.

Tittelen på denne essayistiske og selv-
biografiske boka kan tolkes på flere måter. 
Innen psykologien og antropologien eksis-
terer begrepet «magiske tanker». Et kjent 
sitat fra antropologen Bronislaw Malinowski 
oppsummerer hva dette innebærer: «Magi-
ens funksjon er å ritualisere menneskets opti-
misme, å styrke dets tillit til at håpet vil seire 
over frykten.» Frykten for det forferdelige 
manifesterer seg i denne boka i sorgen over 
at ektemannen John dør av et hjerteinfarkt 
mens deres voksne datter Quintana ligger 
komatøs og akutt syk i det usikre rommet mel-
lom liv og død på sykehuset. Dette er kjernen i 
beretningen om sørgeåret hennes.

Verket starter med setningene «Livet foran-
drer seg raskt. Livet forandrer seg i øyeblikket.» 
Disse smått selvfølgelige påstander leder 
leseren inn i et univers som for mange av oss 
med tapserfaring rommer velkjente tanker og 
følelser, men pennen er ført av en klok, intelligent 
og belest forfatter som tar oss med inn i sitt lange 
liv. På mange måter minner denne boka meg om den 
vidunderlige og rasende romanen «Har døden tatt 
noe fra deg så gi det tilbake. Carls bok.», som Naja 
Marie Aidt ga ut i 2018 etter sønnens død. Didion 
fletter inn sitater, passasjer, henvisninger fra andre 
verk og forfattere samt egne refleksjoner og erfarin-
ger. Dette var et grep Aidt også benyttet for å prøve 
å revitalisere språkets evne til å bære og gi mening i 
det meningsløse. Riktignok er Didion mer stillferdig 

OM ANMELDEREN
Mari-Ann Nergård 
Johansen er norsklæ-
rer på Sandnessjøen 
videregående skole 
og frivillig i LUB. Hun 
mistet datteren Alma 
i 2015. Les historien 
hennes «Arven etter 
Alma» på s. 27.

Gjenkjennelig og klokt 
om å sørge hardt

«(…) når vi sørger over den vi har mistet, sørger vi samtidig, på godt 
og vondt over oss selv. Over den vi var. Over den vi ikke lenger er. 

Over den vi en dag overhodet ikke kommer til å bli.» 

Boken er utgitt av Tiden 
norsk forlag i 2005.

42 | Landsforeningen uventet barnedød



Bokanmeldelse

Her får barna konkrete svar på 
spørsmål som: Hva skjer med 
kroppen når vi dør? Hva skjer når 
vi blir begravet? Hvor blir livet av 

når vi dør? 
Teksten er illustrert med konkrete foto-

grafier, blant annet et verdig og fint bilde av 
en baby i kisten, og kan brukes som «peke-
bok» også for helt små barn. Samtidig er 
det nok informasjon og detaljer til at eldre 
barn kan få mer utførlige svar. 

Boken er skrevet av psykolog Atle Dyre-
grov, som er Norges kanskje fremste sorge-
kspert, og som har et sterkt engasjement 
for barn i sorg.

– Jeg har skrevet og vært redaktør for 
nærmere 20 bøker. Denne boken er den 
som er nærmest mitt hjerte. Den tar små 
barn på alvor og kommuniserer ærlig og 
direkte til dem om døden gjennom tekst 
og bilder, sier han til LUB.

Dette er en nyutgivelse av boken som 
kom ut på Gyldendal for 10 år siden, og 
som LUB fortsatt har noen få eksempla-
rer igjen av for salg. Omslaget og flere av 
bildene er nye og mer moderne, mens 
teksten er nesten uendret. Vi kan varmt 
anbefale foreldre som har mistet barn, å 
lese denne boken sammen med undrende 
små- og storesøsken. •

Å snakke med barn 
om døden
Barn som opplever at noen de er glad i dør, har ofte mange 
spørsmål om døden som voksne synes det er vanskelig å svare 
på. Da er denne boken til god hjelp. 

Tekst  LINE SCHRADER Bokens 2. utgave er utgitt av Pedlex i 2020.

 La babyen sove på rygg

  La barnet sove i egen seng på foreldrenes  
soverom eller sørg for forsvarlig samsoving

  Unngå røyking i svangerskapet  
eller i barnets nærmiljø

 Unngå for varmt og tett sovemiljø

 La ikke babyen få hodet tildekket når den sover

 Unngå å dekke til barnevognåpningen med tepper

 La gjerne babyen sove med smokk når den legges for å sove 
 Vent med smokk til amming er vel etablert

 Amming er bra for barnets helse

Les mer om trygt sovemiljø på lub.no

Trygt sovemiljø 
for spedbarnet

Denne brosjyren deles ut på føde- og 
barselavdelinger over hele landet
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Å kjenne spark og bevegelser i magen hver dag er 
tegn på at barnet trives. Lite liv kan tyde på at barnet 
ikke har det så bra. Ved å bli kjent med ditt barns 
bevegelsesmønster, kan du raskere oppdage om 
barnet beveger seg mindre enn normalt. Alle barn 
har forskjellig bevegelsesmønster.

Når skal du begynne?
Begynn fra uke 28. Da har bevegelsesmønsteret blitt 
regelmessig med mer faste perioder for når barnet 
er våkent og sover. 

Ikke mindre bevegelser nær termin
Bevegelsene kjennes annerledes når det blir trangt i 
magen mot slutten av svangerskapet, men: 
Vær oppmerksom på at det aldri skal bli færre 
eller svakere bevegelser.

Hva gjør du ved lite liv?
Dersom du merker endring og er bekymret for 
hvordan barnet har det, kontakt fødeavdelingen 
din med en gang!

Hvordan kan du følge med?
Sett av litt tid hver dag til å kjenne etter hvordan ditt 
barn beveger seg. Gjør dette mens barnet er våkent.

Gjør det til en god vane!

Lær mer på 
kjennliv.no

Bli kjent 
med babyens 
bevegelses mønster 
i magen

Stol på deg selv, 
det er du som kjenner 
barnet ditt best.



ENORM STØTTE I LUB
I etterkant av tapet av min datter, så har LUB vært 
en enorm støtte for meg. Det å bli kjent med andre 
foreldre som har vært gjennom tilsvarende, er noe 

av det viktigste etter et slikt traume. Det å vite at 
den du prater med virkelig VET hva du går 

gjennom. Personer som har vært der du er 
nå, som kan geleide deg gjennom sorgens 

harde år og vise deg sakte, men sikkert 
et lite lys i enden av tunnelen.

ET TEMA SOM IKKE BURDE TIES OM
Nå er det åtte år siden Emmeline 
forsvant for meg. En evighet siden, 
samtidig som det kunne vært i går. 

Til bursdagen min ville jeg prøve meg 
på en Facebook-aksjon. Jeg vet at om 

Emmeline hadde kommet til verden i 
dag, kunne hun hatt nytte av den nye medi-

sinen. Forskning nytter! LUB forsker på mye 
rundt barns helse. De forebygger spedbarnsdød. 

De hjelper familier i de verste krisene de kan komme 
opp i. Dette ville jeg jo støtte. 

Jeg er fornøyd med hvor mye jeg fikk inn til LUB, 
samtidig skulle jeg ønske flere hadde bidratt. Det 
blir nok litt ekstra sårt når det er en så personlig 
innsamling. Det viktigste var tross alt å kunne bidra 
til å sette LUB på kartet. •

*SMA påvirker de motoriske nervecellene i ryggmar-
gen. Disse nervecellene signaliserer via nervebaner 
til musklene at de skal trekke seg sammen. Når de 
ødelegges, vil en få svinn av muskulatur.

Aldri hadde jeg trodd at akkurat denne 
sykehusinnleggelsen skulle bli den siste. 
Aldri hadde jeg trodd at jeg skulle kjenne 
de myke, varme kinnene bli kalde. Aldri 

hadde jeg trodd at de solfylte dagene så fort kunne 
bli dype, mørke netter. Jeg kunne ikke forstå 
hvordan sola kunne skinne på folk der ute, 
at de vandret videre som om ingenting 
hadde hendt. Visste de ikke at livene 
våre falt i grus akkurat nå?

TRE UKER FØR HUN DØDE,  
FIKK VI VITE HVA SOM VAR GALT
Emmeline, mitt hjerte, ble bare 11 
måneder og fire dager. Da hun ble 
født var hun for oss en frisk og sunn 
liten baby. Vi merket oss fort at hun var 
ei kvikk lita jente som fokuserte og fulgte 
med på omverdenen rundt seg. I takt med 
at hun utviklet det kognitive godt, hang det 
fysiske igjen. 

Emmeline greide aldri å holde hodet sitt selv, og 
hun greide heller ikke å sitte. Tre uker før hun døde, 
fikk vi vite hva som var galt. Som mor visste jeg det 
for lenge siden, men det er noe med det å ha et håp. 
Hun hadde en arvelig nevrologisk sykdom: Spinal 
muskelatrofi*, type 1, den verste typen. Den som 
ikke gir håp.

I 2011/2012 ble det forsket på en medisin som 
skulle bidra til å bremse dette muskelsvinnet og 
dermed forlenge barnets liv. Jeg husker jeg mailet en 
amerikansk forsker og tryglet om å ta med Emme-
line i prosjektet. Det gikk dessverre ikke. Heldigvis 
er denne medisinen, Spinraza, nå tilgjengelig for 
små barn i Norge. Dessverre noen år for sent for 
Emmeline.

Historien bak en 
mammas engasjement

- LUB forsker på mye rundt barns helse. De forebygger spedbarnsdød. De hjelper 
familier i de verste krisene de kan komme opp i. Dette ville jeg støtte, sier Marianne 
Løbak, en av mange som har hatt innsamlingsaksjon til inntekt for LUB på Facebook.

Tekst  MARIANNE LØBAK

Lille Emmeline ble bare 
11 måneder og fire dager.
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INNLANDET

•  Mestring av sorg 
kurs med Atle og Kari Dyregrov, 
høsten 2020 

•  Miniretreat på Finnskogtoppen, 
4.–6. september 

• Julelunsj 22. november

NORDLAND

•  Grilling ved Soløyvannet 
LUB står for grillmat og drikke, 
7. juni kl. 14

•  LUB kafé i august

•  Wave of light-markering  
på Stabburet i Bodø, 
15. oktober

ROGALAND

•  Familiedag på Rennesøy i juni

•  Familiedag i samarbeid med Foreningen 
Et barn for lite, Se meg og Obed 
begravelses byrå. Gratis og åpent for alle. 
Dato kommer.

•  Wave of Light-markering 
i Kampen Kirke i Stavanger, 
15. oktober kl. 18, lystenning kl. 19

•  Minnestund i Sola Ruinkyrkje på 
Allehelgensaften, 3. november kl. 20

•  Kransebinding 7. november.  
Passer for barn og voksne.

•  Julebakst hos Stavanger konditori, 
7. desember kl. 10

•  Nissefest 7. desember kl. 16-19

VESTFOLD OG TELEMARK

•  Familiedag på Foldvik familiepark, 
23. august

VESTLAND

•  Familiedag på Garnes Gård i Arna/Bergen, 
30. august 

•  Førstehjelpskurs med fokus på barn,  
med Røde Kors 

•  Babytreff for mødre som tidligere 
har mistet

•  Selvhjelp ved sorg seminar på 
Scandic Voss, 5.–6. september

•  Møteplass 9. november

•  Kransebinding i desember

•  Yogakurs over 6 uker,  
informasjon om påmelding kommer

OSLO/AKERSHUS

•  Gravid igjen etter å ha mistet  
digitalt treff med jordmor Elin Abelsen. 
Påmelding på facebook, 11. juni kl. 20-22

•  Kransebinding i juni

•  Pappakveld digitalt treff,  
mer informasjon kommer

•  Familiedag i Høyt og lavt klatrepark 
i august

•  Trening for etterlatte over 15 uker, 
informasjon om påmelding kommer

ØSTFOLD

•  Pappatur 29.-30. august

•  Førstehjelpskurs med fokus på barn,  
høsten 2020

•  Familiedag høsten 2020

•  Søskentreff «Klatring på Grensen» 
i Halden, utsatt til høsten 2020

•  Kransebinding i november

LUB lokalt

Alle fylkes-  lagene markerer
Wave of Light 15. oktober

Aktiviteter i fylkeslagene 
Her er noe av det som skal skje i LUBs fylkeslag i 2020. Grunnet korona-
pandemien kan det bli endringer. Arrangementene vil følge gjeldende smitte-
verns regler. Der det ikke står oppført tid og sted vil mer informasjon komme.

Savner du informasjon fra ditt fylkeslag? Se fylkeslagenes facebooksider og lub.no
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Gratulerer med 
støtte til lokale 
prosjekter!
I vår fikk LUBs fylkeslag støtte 
til sju nye prosjekter fra 
Dam Ekspress. Dermed blir 
det kurs i mestring av sorg, 
workshop i selvhjelp ved sorg, 
yoga og trening for etterlatte, 
familiedag, blomsterbinding og 
førstehjelpskurs.

Ekspress er en ordning fra 
Stiftelsen Dam som gjør det 
enkelt å søke pengestøtte til 
mindre prosjekter. Du kan søke 
om opptil 30 000 kroner, to 
ganger i året. 

Siden 2014 har våre fylkes lag 
fått støtte til nærmere 70 
arrangementer og tiltak, noe 
som viser at LUB får gjennom 
en stor andel av sine søknader. 
Vi vet at disse prosjektene er 
av stor betydning for mange, 
ordningen bidrar til at fylkes-
lagene kan gi et godt og variert 
tilbud til våre medlemmer. 

Har du en idé til 
en lokal aktivitet?

Da kan du søke midler fra Dam 
Ekspress. Ta kontakt med ditt 
fylkeslag eller send en mail til 
vilde@lub.no. 

Neste søknadsfrist er 
15. september 2020

LUB lokalt

Blomsterbinding på koronavis
På grunn av koronasituasjonen kunne vi ikke ha blomsterbindingskurs slik vi alle kjenner det. 
Vi syns det er trist at vi ikke kunne møtes, men ønsket allikevel at alle skulle kunne lage en 
oppsats til graven i forbindelse med 17.mai.

Vi ordnet det derfor slik at blomsterbutikken vi samarbeider med satt sammen et forslag for 
oss, en pakke, som hver og en kunne hente og lage ferdig hjemme. Det fulgte med bilder og 
tips til hvordan man kunne lage dekorasjoner. Vi oppfordret så deltakerne til å dele bilder på 
facebooksiden vår av det de hadde laget. Den alternative gjennomføringen ble godt mottatt. 
Arrangementet var sponset av midler fra Stiftelsen DAM. 

Lise Mette Lyshaugen
LUB Østfold

Hvem kan bli medlem i LUB?
LUB er en medlemsorganisasjon. Alle som har mistet et lite barn eller er i nær familie 

med barnet (besteforeldre, søsken, tante, onkel), kan bli medlem. Andre kan tegne 
støttemedlemskap. Som støttemedlem får du tilsendt LUB-magasinet to ganger i året. 

Medlemskap koster kr. 500 og støttemedlemskap koster kr. 300 pr. år. 

TEGN MEDLEMSKAP PÅ LUB.NO
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NYE ENGASJERTE 
FYLKESLAGSLEDERE
LUB er organisert i 10 fylkeslag som tilbyr aktiviteter, 
arrangementer og sorgstøtte. Fem av fylkeslagene 
har fått nye ledere, du møter to av dem her.

VESTLAND

Hilde Jordal
Fra februar 2020 fikk jeg det ærefulle vervet 
som fylkeslagsleder i LUB Vestland. Vi har 
mistet Mari som skulle blitt syv år i august og 
Line som skulle blitt tre år i juni. Jeg er også 
mamma til Benjamin på fem år, Brede på snart 
to år og fostermor til Birger på 18 år. Det er 
min spesielle bukett. 

Etter vi mistet ble jeg tidlig engasjert i LUB. 
LUB har vært en god støtte i sorgen. Det føles 
meningsfullt å få gjøre noe som kan gjøre reisen litt lettere for de foreldre som 
dessverre kommer etter oss. Jeg brenner virkelig for at foreldre som mister 
barn skal få all tilgjengelig informasjon når de i sin livs krise må ta vanskelige 
valg rundt dødsfallet. Når stormen har lagt seg litt er ofte LUB en kjærkommen 
venn og der føler jeg at jeg har mye å bidra med.

NORDLAND

Hilda Sigurdardottir
Jeg er 39 år og fra Island, bor i Bodø med min 
mann Marius og jobber i Bodø kommune. Livet 
ble snudd på hodet i 2017 da vår nydelige sønn 
Åsmund Tobias ble født, men døde kun fem 
dager gammel av en infeksjon. Vi er veldig 
takknemlige for de fem dagene, men det 
var ikke sånn det skulle bli. Vi hadde ventet 
lenge på han, mange år! Han er mitt første og 
(foreløpig) eneste barn, men jeg er også så 
heldig som er bonusmamma til en fantastisk 
10 år gammel jente, Ingeborg Marie. 

Jeg ble kjent med LUB i 2017 og videre med LUB Nordland i 2018. Det har gitt 
meg mye å treffe andre som forstår, nesten uten at man trenger å si et ord. 
Jeg kjente med en gang at jeg hadde lyst til å engasjere meg i foreningen og 
gi tilbake til de som allerede er medlemmer og de som kommer etter. Jeg er 
veldig spent på min nye rolle og er takknemlig for at jeg får lov å være med på 
å skape gode og minnerike aktiviteter i Nordland.

Følgende fylkeslagsledere møter du i neste medlemsblad:
Tor Arne Ulfsnes i Trøndelag, Kjersti Vatle i Oslo og Akershus og 
Tora Karoline Rundhovde i Agder.

Mammatreff 
med god mat

LUB Østfold inviterte mammaer som har 
mistet et lite barn til en sammenkomst 

i februar.

Vi spiste nydelige retter og god dessert 
på Thai Market i Fredrikstad, som LUB 
Østfold dekket. Det var godt å komme 

sammen og dele våre erfaringer. 
13 mammaer deltok og vi ser at det er 

veldig viktig med slike møteplasser. 

Støtt ditt fylkeslag 
gjennom 

Grasrotandelen
La sju prosent av det du tipper for 
gå til LUBs lokale arbeid, uten at 

det koster deg noe ekstra!

Gjennom Grasrotandelen kan alle 
som spiller et av Norsk Tippings 

spill, med unntak av Flax og Belago, 
samtidig støtte en lokal forening 

eller lag med sju prosent av 
innsatsen.

Registrer ønsket mottaker av din 
grasrotandel på Norsk Tipping sine 

nettsider. Alle LUBs fylkeslag er 
mottakere.
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Utsatte aktiviteter
På grunn av koronasituasjonen har mange 
av vårens planlagte lokale aktiviteter blitt 
utsatt til høsten. Informasjon om disse finner 
du i oversikten over planlagte aktiviteter, på 
fylkeslagenes facebooksider og på lub.no

LUB lokalt

Sørger for et 
digitalt felleskap
LUB foreldreforum (tidligere Englesiden) har siden 2003 vært en 
plattform der foreldre som har mistet barn, kan møte andre i samme 
situasjon. Et lukket forum for og av foreldre, et sted for erfarings-
utveksling og et sted for håp etter tap av barn.

I dag drives forumet i hovedsak av en gruppe frivillige. Moderatorene 
sørger for at alle kjenner seg velkommen og passer på at forumet er et 
godt sted å være for alle. Her forteller to av våre seks moderatorer om 
hva forumet har betydd for dem.

Mona Nicolaisen (40)
Bor på Frøya i Trøndelag med samboer og to barn

Jeg mistet barnet som skulle ha vært eldste-
mann i uke 19 i 2011 og Signe i dødfødsel i 2014, 
fra seks uker etter at Signe døde har jeg vært 
med i foreldreforumet. I begynnelsen var det 
betryggende å lese om og skrive med andre 
som hadde mange av de samme tankene og 
følelsene som meg selv, jeg fikk en følelse av at 
jeg var normal. 

Foreldreforumet har gitt meg vennskap med flotte 
mødre rundt om i landet som jeg etter hvert også har hatt kontakt med 
utenom.

Jeg håper jeg kan være med på å bidra til at også nye etterlatt 
foreldre får oppleve et samhold med andre i samme situasjon. Det har 
løftet en tyngde fra skuldrene mine mer enn én gang, og gitt meg styrke 
på triste dager.

Martina Braaten (46)
Bor på Kongsvinger. Har tre sønner og kjæreste

Jeg mistet Silje (uke 23) i januar 2017 og Sonja 
(uke 29) i november 2017, begge i dødfødsel. 
Foreldreforumet ble et viktig sted å dele 
følelser og tanker når alt var som verst. Det 
var en stor trøst å lese om andre i tilsvarende 
situasjon. Da følte jeg meg med en gang mindre 
alene og forstått. Det var så godt å ærlig kunne 
skrive akkurat hvordan man hadde det og å kunne 
kjenne seg igjen i andres innlegg og beskrivelser. Noen 
ganger fikk jeg også gode råd og svar på konkrete spørsmål.

Jeg har utviklet nære vennskap med noen fra forumet og vi har tett 
kontakt fortsatt. 

 Da jeg fikk spørsmål om å bli moderator, var det bare et stort «JA!» 
fra meg. Jeg vil bidra til LUBs viktige sorgstøttearbeid og til at forumet 
består. Jeg vet at det har betydd mye for mange i årenes løp. Jeg håper 
jeg kan gi tilbake noe av den trøsten, støtten og forståelse jeg selv har 
fått. Jeg oppfordrer alle til å bruke forumet aktivt fremover!

Har du lyst på tilgang til LUB foreldreforum?  
Les mer på lub.no/lub-foreldreforum. 

Velkommen!

Møteplasser på nett 
Den 14. mai ledet Christian Ombustvedt fra fylkesstyret 
og jeg en digital møteplass på Whereby for LUB-
medlemmer i Oslo og Akershus. Vi ønsket å tilby dette 
til dem som trengte noen å snakke med både med 
tanke på den spesielle koronatiden vi nå står i og i 
forbindelse med 17. mai. Vi vet av erfaring at dette er 
en vanskelig dag for mange som har mistet barn. Vi var 
fem til stede på møtet. Vi håper på større oppslutning 
neste gang, men for oss som deltok ble det en ny og 
veldig fin opplevelse. Samtalen varte i halvannen time 
og vi sitter igjen med følelsen av at det var godt for 
deltagerne å få dele erfaringer, gi råd og tips og bare ha 
mulighet til å dele tanker og følelser.

Vi i styret vil fortsette å tilby digitale møteplasser i 
tiden fremover. I juni vil vi holde møteplass om temaet 
å bli gravid igjen etter å ha mistet et barn, da er vi så 
heldige å ha med oss jordmor Elin Abelsen som jobber 
på Nordlandssykehuset, Bodø. Hun har selv mistet barn. 
I tillegg planlegger vi et treff for fedre. Mer informasjon 
kommer på våre nettsider og på Facebook. Håper å se 
så mange som mulig av dere der!

Elin Mortensen
LUB Oslo og Akershus
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Støtt LUB med 
Vipps til 10591

LUB lokalt

Landsforeningen uventet 
barnedød takker for støtte

Våland Mat a.s. - din nærbutikk
Armauer Hansens vei 11,  

4011 Stavanger

Hedda

Halvor Rønningen Jøines

Halvor Grasmo Kuld

Erling Guntvedt Pettersen

Alva Eikeland Nes

L illesøster Sivertsvik Forren

Andreas Bjerke Jordheim

Theodora Grasmo Kuld

Mathias Reinsnos Ludvigsen

William Moe

Tusen takk for minnegaver!
Vi i LUB vil takke hjerteligst for gavene til minne om deres kjære barn. 

Alltid elsket, aldri glemt.

Tusen takk for all støtte
vi har mottatt via innsamlings-

aksjoner og andre gaver!

Kort til hånd- og fotavtrykk
LUB Østfold har levert fingermaling, kort og klistremerker til fødeavdelingen på 
Sykehuset Østfold Kalnes. Dette skal brukes til å lage kort med hånd- og fotavtrykk til 
foreldre som opplever å miste et lite barn. Vi har også sjekket at avdelingen har nok 
minnebrikker til kameraet som de bruker til å fotografere barn som kommer stille til 
verden, samt små tepper, babyklær og brosjyrer som de kan gi ut til foreldrene.
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MARIT GALTA-OPHEIM

marit.galta.opheim@bkkfiber.no
952 57 537

Nestleder:
KINE-ANNETT RYDNINGEN SCHART

krydningen@yahoo.no
907 93 986

MARI SKJERDEN
amskjerden@hotmail.com

472 93 908

Overlege
SJUR KLEVBERG
Barneklinikken 

Drammen sykehus
sjur.klevberg@vestreviken.no

Førsteamanuensis 
LINE CHRISTOFFERSEN

Oslo Met, 
fakultet for samfunnsfag, institutt 

for økonomi og administrasjon
line.christoffersen@gmail.com

LISE FALANG-PETTERSON
lise.petterson@gmail.com

411 01 795

LINDA SKJÆRVIK (VARA)
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Kommunejordmor 
HILDE ERLANDSEN
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hilde.erlandsen@online.no

Overlege PhD 
JULIE VICTORIA HOLM TVEIT

Obstetrisk seksjon, Rikshospitalet 
Fødeavdelingen, OUS

julieholmtveit@hotmail.com

Førsteamanuensis dr. med.
ARNE STRAY-PEDERSEN (LEDER)

 Seksjon for rettsmedisinske 
undersøkelser av barn

arnest@ous-hf.no

SNORRE KITTILSEN
snorre.kittilsen@gmail.com

980 23 340

Professor dr. med.
KARI KLUNGSØYR

Medisinsk fødselsregister, FHI 
og Institutt for global helse og 

samfunnsmedisin, UiB
Kari.Klungsoyr@igs.uib.no

MIE STEINE (VARA)
miesteine@gmail.com

454 79 436

MIE STEINE
miesteine@gmail.com

454 79 436
Foreldrerepresentant

Psykolog
UNNI HELTNE

Senter for Krisepsykologi i Bergen
ugulla@online.no

Landsstyret

LUBs Fagråd

lub
LUB er til stede for alle 
som er berørt når et lite 

barn dør. Tilbyr sorgstøtte 
og felleskap med andre 
etterlatte. Jobber for å 

redusere barnedødelighet, 
gjennom forebygging og 

forskning.
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WEBINARER FOR ETTERLATTE

KOMMENDE WEBINARER:
•  Hvordan gi digital sorgstøtte? 

For kontaktpersoner i LUB, ved 
sorggruppeleder Anne Siri Johnsen

•  Sorg og selvhjelp – mentale verktøy 
for egenomsorg ved sorg, 
ved psykolog Elin Fjerstad og fagsjef 
i LUB Trine G. Kalstad

•  Sorg i familien, med spesielt fokus 
på små barns sorg, 
ved pedagogisk-psykologisk rådgiver 
Eline Grelland Røkholt

SJEF I EGET LIV – NÅR ANGST OG 
BEKYMRING TAR OVERHÅND ETTER 
Å HA MISTET EN NÆR PERSON
av «hypokonderlegen» Ingvard Wilhelmsen, 
LUB-medlem Kristine Aaberg Ruud innleder

• TIRSDAG 16. JUNI KL. 20 PÅ ZOOM

OM Å VÆRE GRAVID IGJEN OG FØDE 
UNDER KORONAPANDEMIEN
ved overlege Katariina Laine, avdelingsleder 
fødeavdelingen Ullevål og forsker/ 
LUB-medlem Line Christoffersen

• TORSDAG 25. JUNI KL 20 PÅ ZOOM

PROSJEKTET ER STØTTET AV STIFTELSEN DAM. MELD DEG PÅ OG LES MER PÅ LUB.NO/WEBINARER


