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Videre: Vi er komme oss et godt stykke videre, og har også gode dager. – Ole er fantastisk flink til                   å få meg til å smile når ting butter imot, sier May Lill.

reportasje
På under et år opplevde 
May-Lill Halvorsen (24) og 
Ole Skotheimsvik (29) å 
miste to sønner. 

– Vi opplever det som vanskelig at noen 
mennesker skynder på oss og mener vi 
må gjøre oss ferdig med å sørge, sier de.

Mørk og mild novemberkveld idet 
veilysene tar oss utover Neverdalsneset 
mot huset hvor May-Lill og Ole bor. Hu-
set, som det siste drøye året har rommet 
et helt register av følelser, og hvor sor-

gen fremdeles er en flittig gjest. 
– Vi har akseptert situasjonen, og 

kjenner at det vil ta tid å bearbeide det-
te. Gi oss tid til det!

historieN du nå leser, er dessverre 
ikke unik. Mange par opplever å miste 
barn underveis i svangerskapet. 

Flere opprivende historier er fortalt – 
og glemt. For livet haster videre, det er 
gjerne de store og viktige tingene man 
husker. Men små føtter setter også dype 
spor … 

– For oss er det viktig at barna våre 
ikke glemmes. Selv om de ikke er her fy-
sisk, vil de alltid være med oss som dy-
rebar skatter, sier May-Lill.

Rundt halsen bærer hun er sølvhjerte 
med inngraveringen «mor til to». 

- Jeg er mor selv om barna mine døde. 

Jeg vil alltid bære dem med meg på den 
måten jeg kan, sier hun og ser mot veg-
gen der bildene av Lasse Leander og 
Odin henger. 

– Morskraften de etterlot seg i meg, 
gjør at jeg ikke sitter tomhendt tilbake.

MAy-lill vAr bare litt over halvveis i 
sitt første svangerskap da livet snudde 
så fatalt. Fra den ene dagen i lykkelige 
omstendigheter, med en stadig voksen-
de mage og omgitt av energiske barn i 
barnehagen der hun jobber. Til den nes-
te, der legene kjemper fortvilt for å red-
de den prematurfødte sønnen deres. 

– Vi hadde jo rukket å legge planer, 
gledet oss og hadde forventninger til det 
å bli mamma og pappa, sier Ole stille. 

Han har ikke like lett for å snakke om 
dette som forloveden sin, men respekte-

Å leve med dobbelt sorg

Mine foreldre drev gårdsbruk i alle 
år. Da min mor ble alene inngikk 
hun en avtale om salg av eiendom-
men til en gårdbruker i nabolaget. 
Dette fortalte hun først etter man-
ge år, etter at hun fikk tilsendt et 
skjøte med krav om signering. 

Hun har ikke mottatt noen pen-
ger for eiendommen, noe som kan-
skje skal skje samtidig med tingly-
singen. Sannsynligvis har det vært 
en eller annet form for press, men 
det kan ikke bevises. 

Uansett er det merkelig at dette 
blir presentert så lenge etter at av-
talen ble inngått, og verken min 
mor eller oss andre ønsker dette 
gjennomført. 

Hvordan kan vi gå fram i dette 
tilfelle – kan vi hindre dette gjen-
nom en påstand om odel? Motpar-
ten tar ut søksmål hvis signering 
uteblir, men vi vil på ingen måte 
sende eiendommen over på frem-
mende hender, og trenger noen 
gode argumenter.

Kravet på å få signert skjøte er sann-
synligvis foreldet, og det samme gjel-
der retten til å få oppfylt kjøpekon-
trakten. Det forutsettes at eiendom-
men ikke er overlevert, eller at ny 
eier har tatt den i bruk.

ForeldelsesloveN regulerer 
krav på penger eller andre ytelser. 
Høyesterett har i en dom fra 1985 
fastsatt at forhold rundt eiendom 
også faller inn under dette. 

Her må man skille mellom såkalte 
obligatoriske – og tinglige rettigheter. 
Eierskap er en tinglig rett – mens kra-
vet på å overta er noe annet. Litt for-
enklet kan man si at posisjonen som 
eier aldri kan foreldes, mens krav på å 
bli eier en gang i framtiden foreldes 
på vanlig måte. 

du kAN hevde at reglene om odel 
kommer til anvendelse. Det må da 
foreligge det som kalles odlingsjord – 
eiendommen har 25 dekar fulldyrket 
jord, eller 500 dekar produktiv skog. 

Som livsarvinger er dere odelsbe-
rettiget, og kan i utgangspunktet kre-
ve å få overta eiendommen innenfor 
en nærmere angitt frist. De fleste for-
eldre varsler på forhånd for å avklare 
om noen er interessert i å overta. Hvis 
dette ikke er gjort, vil dere uansett ha 
rett til å påstå odel ved overdragelse 
til en utenforstående, men bør kom-
me på banen for å overholde frister. 

Hvis dere anfører både krav på odel 
og at kravet uansett er foreldet, så 
slipper kanskje kjøper taket. 
 

lov og rett

Odel 
mot salg

Advokat
TOrKeL
JOHNSeN
Driver egen advokat-
praksis i Bodø. 
Jobber særlig 
innenfor eiendom-,
arv- og familierett.

Kontakt:
tj@bodoadvokathus.no
tlf. 913 76 102
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Å leve med dobbelt sorg
rer at hun har behov for å sette ord på 
sorgen. Tilliten mellom dem er merkbar.  

– Noe av det som ble ei ekstra belast-
ning, var alle forventningene vi møtte. 
Forventninger om å komme oss videre, 
tilbake i jobb, fungere som før. Men den 
gamle May-Lill får de aldri tilbake. Jeg 
vet at sorgen en dag blir til å leve med, 
men den jeg var, er borte …. Og dette må 
bare ta sin tid!

På gruNN av tidlige blødninger ble 
May-Lill godt oppfulgt i svangerskapet 
og så sent som i 20. svangerskapsuke så 
alt normalt og fint ut. Da blødninger og 
smerter plutselig tok til noen uker sene-
re, ble hun lagt inn og satt på riedem-
pende medikamenter. Operasjon ble 
forberedt neste morgen, legene ville 
sørge for at den lille babyen kunne få bli i 

livmoren litt til. Men det ble aldri noe 
inngrep …

Bare minutter før bedøvelsen ble satt, 
startet fødselen for fullt. Med Ole og 
May-Lills mor til stede, kom Lasse Lean-
der til verden. En gutt på 525 gram, som 
gråt av sin ørsmå lungers fulle kraft da 
han brått ble revet ut av sitt trygge, be-
skyttende leie. 

– Det var sterkt. På forhånd hadde vi 
fått beskjed om at barnet var helt på 
grensen i forhold til hva som var leve-
dyktig. Men da legene så hvor stabil bar-
net vårt virket da han kom ut, øynet de 
håp, forteller May-Lill. 

 luNgemodNiNgssPrøyte ble satt, 
og den vesle kroppen fikk best tenkelig 
pleie inne i den lune kuvøsen.

– Allerede da bestemte vi oss for at 

dette skulle gå bra. Vi ville ikke helt høre 
på det legene gjentok gang på gang, at 
ingenting var sikkert og at situasjonen 
fort kunne snu.  

I ettertid er vi glad for det lille me-
mentoet, for åtte timer senere skjønte 
legene at Lasse ikke ville klare det, sier 
May-Lill stille. 

Minnene er vonde og opprivende, 
hun gjemmer ansiktet i hendene. Så 
kommer tårene, nok en gang. Og Ole må 
fortsette: 

– Det var som å befinne seg midt i en 
grusom film. Alarmene som pep og ulte 
rundt oss, stemmesurret fra legene som 
arbeidet med den lille kroppen, monito-
rene som viste en stadig svakere hjerte-
frekvens. Og vi satt i naborommet og 
følte oss helt maktesløse. 

– De ville at vi skulle holde Lasse den 

siste stunda han levde. To lenestoler ble 
satt inn i rommet, og gutten vår ble lagt 
på brystet til May-Lill for første – og siste 
gang.

Han må ta en pause, tydelig berørt av 
å hente fram den vonde virkeligheten 
fra septemberdagen i fjor.

– Lasse var ennå koblet til en masse 
ledninger, hadde full respirator og alar-
mene pep uavbrutt da han ble lagt på 
brystet. Men etter kort tid stoppet lyde-
ne, det vesle hjertet roet seg da det kom 
til moren sin. Og gradvis ble utstyret ko-
blet fra. 

mAy-lill tAr ordet igjen. Fortvilelse 
ligger i det vakre, unge ansiktet. Hen-
dene famler, knyttes og løses vekselvis, 
før de finner Oles.

 Jeg var så redd for at 
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han skulle kjenne smerte, 
men legene forsikret oss 

om at han ikke ville det. I løpet av en 
time forsvant han bare gradvis for oss. 
Han var fullt utviklet på utsiden, ti fin-
gre og tær, hår og negler, ja- helt full-
kommen! Men med lunger som ennå 
ikke var modne nok til å opprettholde li-
vet vi hadde gitt han.

– Jeg nektet å ligge på føden etterpå, 
det ville rett og slett bli for tøft å være 
der sammen med alle de lykkelige mø-
drene og deres babyer. Da vi skulle dra 
hjem noen dager senere, hadde jeg 
vondt for å forlate sykehuset. Det kjen-
tes helt feil å skulle kjøre hjem uten han, 
forteller May-Lill. 

 Da begravelsesdagen kom, klarte hun 
ikke å komme seg ut av bilen på parke-
ringsplassen. Kroppen stivnet fullsten-
dig.

– Jeg husker at mamma og pappa måt-
te hente meg ut. Følelsen av å gå mot 
den vesle grava som var gjort klar, se 
kista … ja, det var sterkere enn jeg klarer 
å sette ord på.  

Sorgen var bunnløs.
May-Lill knuger hånden til forloveden 

der de sitter, tett sammen i sofaen. Min-
nene er vonde.

To og en halv måned senere er May-Lill 
gravid igjen. En ny, stor glede midt i en 
sterk og ubearbeidet sorg over gutten de 
hadde mistet. 

– Jeg beskyttet magen hvert sekund, 
ville ikke at noe skulle skje med den lille. 
Etter hvert fikk jeg hjelp til å sortere gle-
den og sorgen, slik at jeg kunne kjenne 
på dem begge, forteller May-Lill.

– Jeg lå inne til observasjon hele uke 
22, men dagen før jeg skulle reise hjem, 
drømte jeg at vi måtte ordne til enda en 
begravelse. Jeg husker at jeg syntes det 
var snodig …

Smertene hogg til da vi skulle få oss en 
matbit før hjemturen. Alt kjentes nøyak-
tig likt som forrige gang, de samme 
smertene, presset nedover. 

– Det var som å være tilbake i skrekk-
filmen …. nok en gang, sier May-Lill og 
grøsser. 

– Vi ble sendt inn på samme undersø-
kelsesrom som sist og møtte samme 

barnelege. Da han så at det var oss, hvit-
net han i fjeset:

– Jeg hadde håpet vi ikke vi skulle mø-
tes her … på denne måten … igjen … sa 
han. 

Også gynekologen som kom på vakt, 
kjente vi godt. Hun hadde fulgt oss i 
svangerskapet fra sin privatpraksis. Helt 
tilfeldig alt sammen, men likevel merke-
lig. På en eller annen måte føltes det 
trygt i den helt uvirkelige situasjonen.

– Da Odin ble født utpå natta, trodde 
jeg det var Lasse som kom på nytt. Den 
eneste forskjellen var at dette barnet 
ikke gråt, for lungene var i ferd med å 
klappe sammen, forteller May- Lill med 
grøten stemme.

odiN sovNeT inn mellom dem i senga 
etter bare fire timer. 

– Etter at Odin døde, klarte jeg ikke å 
møte noen. Nok en gang var det jeg og 
min kropp som hadde sviktet. Jeg ville 
ikke se at andre var lei seg på grunn av 
meg. Vemmelsen over sprengte bryster, 
morsmelk som rant og rant. Jeg følte at 
hele kroppen min var ekkel og motbyde-
lig. 

May-Lill er brutalt ærlig om sin egen 
sårbarhet. Og på barnerommet lå alt 
klart fra forrige gang … 

– Jeg sto ofte med de små plaggene i 
hendene, snuste på dem og vernet om 
dem som små skatter.

Den vonde skyldfølelsen ville ikke gi 
slipp, i lang tid ble den nesten kvelende. 
Selv da det ble konstatert at hun har en 
sykdom som gjør at livmoren ikke klarer 
å holde på fosteret når det når en be-
stemt vekt. 

– Guttene våre var så godt som nøyak-
tig like tunge da vi mistet dem, bare fem 
små gram skilte …

May-Lill trekker på pusten før hun 
fortsetter; 

– En slik svakhet i livmoren er umulig 
å avdekke om det ikke skjer flere ganger 
etter hverandre …

Etter det siste dødsfallet ble hun redd 
for å snakke med folk, redd for spørsmål 
hun ikke kunne eller ville besvare, redd 
for å miste kontrollen. 

– I dag kjennes det nesten godt å for-
telle hvorfor barna ble født så tidlig. 

Kanskje jeg kan slippe å bruke så mye 
energi på å forsvare situasjonen vår nå? 
tenker hun. 

For ryktene har vært mange …

i kjølvANNeT av siste fødsel kom 
dødsangst, traumer og ukontrollerte 
gråtetokter. Redselen for å miste flere av 
de hun var glad i, og redselen for å dø 
selv.  

– En periode trodde jeg at jeg skulle bli 
gal. Jeg reagert voldsomt på alt, gikk det 
noen forbi med barnevogn, brast jeg i 
gråt. 

– For meg har det vært godt å komme 
tilbake på jobb, men å reise fra May-Lill 
når hun har det så vondt og vanskelig, er 
knalltøft, sier Ole oppriktig.

Med jobb i Steigen er han borte ei uke i 
strekk.

– Ei stund var det vondt bare han gikk 
en snartur ut, da slo angsten inn over 
meg med full tyngde. Med et så ustabilt 
følelsesliv, har det å begynne på jobb 
igjen vært umulig. Og når Ole er på jobb, 
sover jeg hos mamma og pappa. Da slip-
per jeg å være alene. 

– Det er vanskelig forklare og bortfor-
klare hele tiden. Folk reagerer på at jeg 
ikke tør være alene og spør når jeg har 
tenkt å komme meg tilbake i jobb. Det er 
utrolig slitsomt å måtte forsvare seg 
ovenfor andre, fortelle om angst og trau-
mer, ja – finne opp unnskyldninger for at 
jeg ikke er der de mener jeg bør være! 
Jeg har fått en del hjelp til å sortere følel-
ser, men innser at dette tar tid. De sier 
jeg må komme meg videre, men ser de 
ikke at det er nettopp det jeg gjør? Jeg 
bearbeider hodet mitt og øver hver 
eneste dag! 

– Sterke ord fra en sterk, ung kvinne. 
For du virker viljesterk, May-Lill, midt 
oppi alt?

– Jeg tror det er morskraften har gjort 
meg slik. Nå står jeg opp for den jeg er, 
og vil ha kontrollen selv, på min sorg og 
min glede! 

MAy-lill og Ole kan ikke få fullrost sy-
kehuset og oppfølgingen de har fått. 
Jordmødrene som tok imot guttene tar 
stadig kontakt og spør hvordan det går. 

– Jordmoren som tok imot Lasse var 

den eneste som gratulere meg på mors-
dagen, foruten Ole da, smiler May-Lill. 

Nå er paret medlem i Landsforenin-
gen for uventet barnedød, og støtten 
derfra har vært formidabel. Å snakke 
med andre som har opplevd lignende 
ting, kjennes godt.

– Å møte noen som forstår, som kan 
anerkjenne følelser som iblant er helt 
destruktive, og som kan lytte. Ja, det har 
vært til fantastisk god hjelp! Familien og 
nære venner har også vist stor forståel-
se, i en slik krise må man gjerne velge ut 
hvem man kan snakke med om slike 
ting.

i dAg er May Lill tilbake i jobb noen ti-
mer i uka. Hun vil ta det gradvis. Å være 
omgitt barn, gir meg stadige påminnel-
ser. Det kan være tungt iblant, selv om 
jeg er veldig glad i jobben min og har 
som mål å komme tilbake for fullt. 

– Noen dager føler jeg meg slett ikke 
verst, og det føles greit. Like greit som 
det er å bli sittende i sofaen på dårlige 
dager. Jeg bestemmer. Jeg har godtatt 
følelsene mine, de må bare komme – alle 
sammen. 

– Tør dere å få flere barn?
Spørsmålet er nesten vanskelig å stille 

etter å ha fått servert en sterk historie 
som dette. May-Lill ser kjærlig bort på 
klippen i livet sitt, og Ole smiler litt blygt 
tilbake. Fellesskapet og de sterke følel-
sene mellom disse to. Omsorgen de har 
for hverandre, ja – det er godt å se. Det er 
vel nettopp det som kalles kjærlighet?

– Nå som vi vet årsaken til at det gikk 
som det gikk, og vet at det kan forhin-
dres med et enkelt inngrep tidlig i svan-
gerskapet … ja, da tror jeg nok vi tør. Et 
svangerskap blir aldri hundre prosent 
sikkert, selv om man tar alle forholdsre-
gler. Men den dagen vi føler oss klare, 
gjør vi nok det! smiler hun og fortsetter:

– Ole pleier å si at vi må leve livet mens 
vi har det. Ta noen sjanser. Det tror jeg 
på. Vi har mistet mye, men deler noe dy-
rebart som knytter oss sammen. 

– Og HÅPET må man ha! avslutter 
May-Lill og smiler gjennom tårene.

TeksT: Anne MeTTe Meidelsen 
foTo: TAnjA MidThun

Skal ikke gjemmeS og glemmeS: Gutten våre skal ikke gjemmes i ei skuff. Både 
Ole og May-Lill har sørget for at hånd – og fotavtrykkene til Lasse Leander og Odin blir med 
dem videre i livet. 

gravStedet: May Lill og Ole er ofte på kirkegården og vil gjerne at det skal se fint ut 
der sønnene ligger. Ser vi oss rundt her, ser vi at vi ikke er alene om å bære en slik sorg, sier 
de to rørt. 

"
For oss er det viktig at barna våre ikke glemmes. 
Selv om de ikke er her fysisk, vil de alltid være med 
oss som dyrebar skatter. 

MAy-lill hAlvorseN "
Det var som  befinne seg midt i en grusom film. 
Alarmene som pep og ulte rundt oss, stemmesur-
ret fra legene som arbeidet med den lille kroppen, 

monitorene som viste en stadig svakere hjertefrekvens. 
ole skoTheiMsvik
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Videre: Vi er komme oss et godt stykke videre, og har også gode dager. - Ole er fantastisk flink til å få meg til å smile når ting butter imot, sier May Lill og holder godt rundt kjæresten 
sin. 
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