
SPOR: For eld re ne og de tre søsk ne ne 
stu der te de små hen de ne og føt te ne til 
Sa rah Loui se når de be søk te hen ne.  
Og de for evi get dem i far ge ri ke av trykk. 

Kjær lig he ten til 
Sa rah Loui se kan 
selv ikke dø den  

ta fra oss

Gunn Bea te 
og Fred rik 

mis tet  
dat te ren sin
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▴ FAR VEL: På be gra vel ses da gen sto kis ten åpen 
før se re mo n ien be gyn te. Her tar mam ma og pap pa, 
Se bas ti an, Mia Kris tine og Ada Isa bel det al ler 
sis te far vel med Sa rah Loui se. Med et liv som ald ri 
ble levd, men som li ke vel et ter la ter seg fine min
ner.  Privat foto 

◂ UGJEN KAL LE LIG: Så bru talt, hjer te skjæ ren de,  
og me nings løst  dø den har tatt Sa rah Loui se fra 
mo ren, fa ren og søsk ne ne, men kjær lig he ten til 
hen ne le ver vi de re.  Privat foto 

NDet rød krøl le de hå ret står 
som en sky rundt ho det 

på tre år gam le Mia Kris tine 
når hun kom mer oss lø pen de 
imøte ute på gårds plas sen. 
Hun mis ter den ene sk oen un
der veis, men det gjør ikke noe 
— hun har noe vik tig å vise 
frem. «Det te er lil le søs te ren 
min, hun he ter Sa rah Loui se, 
men hun er ikke her. Hun er 
blitt en en gel», sier Mia Kris tine 
and pus tent, og åp ner hån den 
som knu ger rundt en li ten 
gips en gel med mag net på bak
si den. Den har til van lig sin 
plass på kjø le skaps dø ren, men 
er dag lig på ut flukt i en li ten 
hånd, og all tid til gjen ge lig for 
en kos el ler en hil sen i for bi
far ten.

Øye blik ket et ter er Mia Kris
tine midt i søs ken kran ge len 
om ret tig he te ne til en pose 
seig menn. Li vet går sin van te 
gan g hos fa mi lien Plas sen på 
No re sund. Men li vet er li ke vel 
ikke som det skul le ha vært. En 
li ten bar ne stol i st uen, ment 
som fa mi liens dåps ga ve til Sa
rah Loui se, har den ro se mal te 
teks ten: «Vi hol der all tid av en 
plass for deg». Sto len kom ald
ri på presangbordet, men sto
len vil stå der be stan dig, sam
men med dåps sto le ne til 
søsk ne ne Jan Se bas ti an (8), 
Ada Isa bel (6), Mia Kris tine (3) 
og baby Theo Ni ko lai på to 
må ne der. Den vil stå der som 
et min ne om Sa rah Loui se, som 
ald ri fikk bli en del av søs ken
flok ken, men som li ke vel er 
det gjen nom de fine og helt 
spe si el le min ne ne hver en kelt 
har fått med seg et ter hen ne. 

Sa rah Loui se Plas sen døde un der fød   
se len, og fikk ald ri bli en del av søs ken
flok ken på fire hjem me på No re sund. 
Men hun er det li ke vel.

Tekst: Laila Strand 
Foto: Svein Brimi

 Hjemmetreportasje

Nett si der til nyt te
• «Vi som har et barn for lite» (BFL) er en or ga ni sa sjon med 
for mål å sik re at alle som mis ter barn, får hjelp i for bin del se 
med døds fal let, og i ti den et ter på. (www.etbarnforlite.no)
• Lands for en in gen Uven tet Barnedød (LUB) er en for en ing 
til støt te og hjelp for alle dem som mis ter barn plut se lig og 
uven tet. (www.lub.no)
• Vil du lese mer om Gunn Bea te, kan du gå inn på blog gen 
hen nes: www.solhaugen.blogspot.no

Lyse og uni ke min ner, som 
mam ma Gunn Bea te Plas sen 
og pap pa Fred rik klar te å ska
pe for seg selv og de tre bar na 
sine da for vent ning, gle de og 
lyk ke brått ble for vand let til 
sorg i lø pet av Sa rah Louises 
fød sel nat ten til åt ten de sep
tem ber for to år si den.

Kis te i ste det  
for ba by seng
Med blå lys og for ful le si re ner 
er am bu lan sen på vei til Rin ge
ri ke Sykehus gjen nom nat te
mør ket. Fød se len er i full gang. 
Fred rik føl ger et ter i egen bil, 
jord mo ren kom mer på am bu
lan sen un der veis. Hun sjek ker 
til stan den, fin ner ikke fos ter ly
den, ikke tegn til liv, men vet 
av er far ing at det kan være 
van ske lig i en bil som ska ker 
og ris ter. Også Gunn Bea te be
ro li ges av det. Det blin ker i 
lam per, og alt er plut se lig så 
vel dig tek nisk. Gunn Bea te, 
som har født tre barn før, vet 
at det te ikke er van lig pro se
dy re. Men hun rek ker ikke å 
bli redd, kon sen tre rer seg bare 
om at hvis bar net tre ger hjelp, 
så må det raskt ut. Klok ken 

04.42 er ba b yen født. Den lil le 
jen ta hun får lagt i ar me ne 
sine, er død.  

– Myke og lyse, spis se og 
svar te fø lel ser kras jet med 
hver and re. Alt ble knust søn der 
og sam men. Or det død var så 
fjernt, så ab surd, og had de in
gen ting å gjø re i den ne si tua
sjo nen. Det te var ste det for det 
lyk ke li ge øye blik ket der li vet 
skul le be gyn ne, ikke av slut tes 
på vei inn i det, sier Gunn Bea
te. 

Sa rah Loui se lå i mo rens ar
mer da hun blir tril let inn på 
fa mi lie rom met med den opp
red de lil le bar ne sen gen. Gunn 
Bea te holdt dat te rens hånd. 
Strøk hen ne over hode og 
kinn. Gråt.  

– Fø lel se ne sto i spenn hos 
oss beg ge. Or de ne vi let te et ter 
— de som skul le kun ne for kla
re, trøs te og lind re, fan tes ikke. 

Li ke vel måt te Gunn Bea te og 
Fred rik rin ge bar na, søs ken og 
bes te for eld re ne på beg ge si der 
for å for tel le hva som var 
skjedd: At det var opp stått 
ufor ut set te kom pli ka sjo ner un
der fød se len, at alt var gjort for 
å red de ba b yen, men at in gen 
klar te å for hind re at den ves le 
jen ta måt te gi tapt. Et ter all 
sann syn lig het var hun død al
le re de før av rei sen.  

– Vi viss te jo at det var med 
den stør ste spenn ing og med 
gra tu la sjo ne ne kla re de tok te
le fo nen når den ring te. Verst 
var det å knu se gle den og for
vent nin ge ne til de små; for kla
re dem at lil le søs ter ald ri skul
le kom me hjem, ald ri leke, le 

og krang le med dem. For kla re 
at hun var død, men sam ti dig 
blitt en li ten en gel som usyn lig 
var sam men med oss hele ti
den. Og skul le være det be
stan dig. I den ne pro ses sen 
voks te det frem en kraft inne i 
meg som ga meg fø lel sen av å 
være den ster kes te blant oss 
sva ke, sier Gunn Bea te, og fort
set ter:

– Jeg har ikke det for hol det 
til Gud at jeg ro ser el ler ri ser 
ham i li vets gode og onde da
ger. Der for an kla ger jeg hver
ken Gud el ler and re for det 
som skjed de. Like fullt har bar
ne tr oen min all tid lig get der, 
og nå kom den frem som en 
ver di full hjelp og vei le der til å 
ta alt det såre og von de vi de re 
sam men med de små. Det er 
vik tig å tro på noe godt, sier 
hun.

Per so na let ved fø de av de lin
gen ga for eld re ne all mu lig 
støt te og hjelp, og raskt sam let 
også den nær mes te fa mi lien 
seg i sorg rundt Sa rah Loui se, 
Gunn Bea te og Fred rik.   

For de tre små var det te det 
før s te møte med dø den. De 
ten te hver sine lys for lil le søs
ter, de kos te og klem te hen ne, 
de sang for hen ne og stil te alle 
de spørs må le ne som bare barn 
kan stil le, og som inn imel lom 
fikk smi let frem gjen nom tå re
ne. Og de var med da pres ten 
kom og ga lil le søs te ren nav net 
Sa rah Loui se og lys te vel sig nel
sen over hen ne. 

Om kvel den, et ter at Gunn 
Bea te og Fred rik var blitt ale ne 
igjen, ble den hvi te kis ten bå
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MIN NE: Ved inn gangs par t iet til hu set står 
et vak kert stil le ben der det all tid bren ner 
lys. Grå stei nen som er hen tet fra lia like 
ved, er de ko rert med røde hjer ter og teks
ten: «Sa rah Loui se, vår vak re lil le en gel, 
du er all tid med oss». 

ret inn. Den var så li ten, så de
fi ni tiv og så be kref ten de på 
hvor me nings løst det te var. De 
had de først be stemt seg for å 
ta Sa rah Loui se med seg hjem, 
men et ter man ge av vei nin ger 
kom de til at det ikke vil le 
være rik tig oven for de and re 
bar na.

– Jeg stel te Sa rah Loui se og 
kled de hen ne i en rosa body 
med spar ke buk se. Vi for skjøv 
opp brud det gang på gang, og 
det var blitt svært sent da jeg 
en de lig måt te gi et ter og leg ge 
hen ne ned i kis ten. Det øye
blik ket var så hjer te skjæ ren de, 
så for fer de lig. In gen ord kan 
be skri ve det, sier Gunn Bea te. 

Dø den kan ald ri  
ta kjær lig he ten
Et uvir ke lig døgn var over, og 
nes te dag kom. De små krev de 
sitt, på barns vis, men al les tan
ker gikk til Sa rah Loui se og 
alle sam ta ler drei de seg om 
hen ne.  

– Det bru ta le mø tet mel lom 
li vet og dø den kom så tett på. 
Jeg holdt det ikke ut og reis te 
ned til sy ke hu set sam men med 
Fred rik og bar na. Igjen holdt 
vi hen ne, klem te og kos te, 
snak ket og sang, skif tet klær 

på hen ne, ga hen ne smokk og 
stu der te de små hen de ne og 
føt te ne hen nes, sier Gunn Bea
te og ser over på det opp spen
te ler re tet med far ge ri ke små 
fot og hånd av trykk. 

– Og vi var der nes ten hver 
dag i en hel uke. Slik fikk Sa
rah Loui se sin egen per son lig
het. Det var i dis se da ge ne vi 
lag de min ne ne om hen ne, sier 
Gunn Bea te, som føl te hun 
måt te dele både det te og bil de
ne hun tok med «alle». Hun la 
sor gen sin ut på Face book.

– Det er klart jeg stil te meg 
lag lig til for hugg, men for meg 
var det te rik tig. Jeg er utro lig 
glad både på egne og fa mi liens 
veg ne at vi tor de å møte sor
gen – uten å ten ke på hva and
re vil le tro og mene, el ler for
ven tet av oss. Gjen nom den 
tun ge sorg pro ses sen som fulg
te, og som vi frem de les er inne 
i, står det te der som noe fint.     

Seks da ger et ter fød se len sto 
Sa rah Louises kis te oppe ved 
al te ret i Ol berg kir ke i Krøds
he rad. Den had de en bam se 
med rosa sløy fe på lok ket — 
en sis te hil sen fra søsk ne ne. 
Rundt den var det pyn tet med 
bloms ter, ko se dyr, en gyn ge
hest, dåps sto len, en duk ke vogn 

og for skjel li ge le ker og teg nin
ger fra små søsk ne ne. De fikk 
spi se kjeks, drik ke juice, leke 
og be ve ge seg fritt mens pres
ten tal te, og les te dik tet som 
Gunn Bea te had de skre vet til 
Fred rik, og som han skul le få 
da Sa rah Loui se ble født: «Lite 
vet vi om hva vi kan ven te, 
men i ar me ne dine lig ger nå ei 
ny de lig jen te». Og de små sang 
med i bar ne san ger og sal mer: 
«Da Lykkeliten kom til ver den», 
«Måne og sol, sk yer og vind», 
«Vi har ei tul le med øyne blå» 
og «Kjæ re Gud jeg har det 
godt». Pap pa Fred rik bar selv 
den lil le kis ten ut til det en de
li ge far ve let med Sa rah Loui se 
— til gra ven som had de en 
myk, hvit skinn fell i bun nen. 
Idet kis ten ble sen ket, grep sto
re bror Jan Se bas ti an bam sen 
fra kis te lok ket og knu get den 
inn til seg.  

Et nytt barn  
– en ny gle de
Idag, snart to år se ne re lig ger 
baby Theo Ni ko lai på mam mas 
fang. Le ken går liv lig blant stor
søsk ne ne, li vet har sta bi li sert 
seg igjen i den roms li ge ene bo
li gen, og min ne ne om Sa rah 
Loui se står i myke pas tell far ger. 

– Sor gen er ikke så åpen og 
sår som den var. Jeg går ikke 
til gra ven hver dag len ger, og 
jeg sør ger ikke len ger over en 
rosa eske med ubrukt baby tøy. 
Jeg har lært meg å ten ke an
ner le des — til å fin ne og gri pe 
øye blik ke ne i hver da gen. Det 
fin nes in gen opp skrift, in gen 
fa sit, in gen mal og in gen EU
reg ler for sorg. Men for oss har 
det vært vik tig å bru ke mas se 
tid. Tør re å kjen ne et ter, og å 
ta frem det tun ge, snak ke om 
og re pe te re alle øye blik ke ne. 
Hvor van ske lig og smer te fullt 
det enn er, sier Gunn Bea te, 
som vil sko le re seg og bru ke 
lær dom men fra det hun har 
måt tet igjen nom til å hjel pe 
and re i til sva ren de si tua sjo ner.   

– Dø den fra rø ver oss så mye. 
Den kan ald ri bli venn, ald ri 
ven des til gle de, men den kan 
hel ler ald ri ta kjær lig he ten til 
den som ikke er med oss len
ger. Vi er så hel di ge å ha fått 
Theo Ni ko lai. Han hver ken 
skal el ler kan er stat te Sa rah 
Loui se, sier Gunn Bea te. – Han 
er vårt fem te barn. ◆

Griper øyeblikkene i hverdagen
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