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Den dagen storebror Andreas 
feiret at han var blitt fire år, 
fant mamma Inger Britt lille-
bror Sondre livløs i senga. 
Som lærer har hun møtt 
andre barn i sorg. Hva bør 
voksne gjøre når barn sørger?

De 
verste 
dagene

 D
et var en flott dag i au-
gust. Familien på fire i 
Tvedestrand feiret at eld-
stegutt Andreas nylig var 
blitt fire år. Det var bare 
en måned siden mamma 

Inger Britt og pappa Tore Ustad hadde 
giftet seg. Det var en flott dag. Men lil-
lebror Sondre var litt slapp og snørrete 
i løpet av bursdagen, denne dagen i 
2000. Inger Britt la ham i senga i un-
deretasjen for å hvile en times tid. Han 
skulle ikke sove for lenge. Da hun kom 
ned for å vekke ham, lå halvannetårin-
gen alt for rolig i barnesenga. Hun 
skjønte det med en gang. At han var 
død. 

Deler erfaringer. Snart 13 år senere sitter 
Inger Britt og Tore på det hvite kjøk-
kenet i huset de har flyttet til i Nes-
grenda utenfor Tvedestrand. Om fem 
dager er Inger Britt en av foredragshol-
derne når Landsforeningen for Uventet 
barnedød arrangerer fagseminar for 
barn i sorg og krise. «Har du vondt i det 
samme hjertet som mæ?» Blant fore-
dragsholderne er barnepsykolog Magne 
Raundalen ved senter for krisepsyko-
logi i Bergen. Og Inger Britt Ustad. 
Som lærer i barneskolen i Tvedestrand 
kommune i en årrekke har firebarns-
moren også opplevd å møte elever som 
har mistet søsken eller nærmeste pårø-
rende. 

– Til alle som jobber med barn vil jeg 

si, «Vær beredt». Hva gjør du den kvel-
den du får en telefon om at dine elever 
har mistet noen av sine nærmeste? El-
ler hvis noen av barna du har ansvar for 
dør på skolen eller i barnehagen?

Øverst i trappa. På det store hvite  
kjøkkenbordet brenner det fire lys.  
På stueveggen henger bilder av Sondre 
og Andreas. Storebroren som nå går i 
første klasse på Tvedestrand videregå-
ende skole. Tenåringen husker ikke så 
mye fra den dagen lillebroren døde. 
Men han husker at han sto i toppen av 
trappen da mamma gikk ned til lille-
bror.  

De voksne la Sondre på gulvet i stua. 
En venninne av familien og Tore startet 
gjenoppliving, mens mormor ringte 113 
og fikk instruksjoner på telefonen. En 
onkel og tante fikk Andreas og to kusi-
ner bort fra stua. 

– Det tok vel rundt 20 minutter før 
luftambulansen var på plass, men der 
og da føltes det som en evighet, sier In-
ger Britt.  

På stuegulvet forsøkte legene å gjen-
nopplive Sondre med hjertestarter,  
mens foreldrene satt lamslåtte ved si-
den av. Så måtte de gi opp. Sondre ble 
erklært død hjdmme i stua. Så kjørte 
ambulansen til sykehuset i Arendal. I 
ettertid viste undersøkelser at Sondre 
trolig hadde vært død i rundt ti minut-
ter, da Inger Britt fant ham i barnesen-
gen. F Inger Britt Ustad hjemme på kjøkkenet i Nesgrenda utenfor Tvedestrand. På bordet ligger              ett av mange fotografier av gutten familien mistet. Sondre Ustad ble bare halvannet år gammel.         
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Inger Britt Ustad hjemme på kjøkkenet i Nesgrenda utenfor Tvedestrand. På bordet ligger              ett av mange fotografier av gutten familien mistet. Sondre Ustad ble bare halvannet år gammel.         
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F Så reiste de hjem fra sykehuset 
uten Sondre. 

– Det var helt forferdelig å reise fra 
ham på sykehuset. 

– Jeg visste jo at han var død, men 
som mamma føltes det helt naturstridig 
å la ham ligge igjen der alene. 

Dagen etter reiste de opp til kapellet 
for å se den lille gutten sin. Hver dag 
den uken frem mot begravelsen var de 
der for å ta farvel. 

– Vi fikk et veldig godt råd fra an-
satte på sykehuset, om å være i kapellet 
litt kortere tid hver dag den uken, for å 
venne oss til begravelsesdagen. For et-
ter den dagen skulle vi jo ikke få se ham 
mer, sier Inger Britt.  

Adidas joggedress. Den siste dagen i ka-
pellet var de bare inne hos Sondre i en 
halvtime. Andreas la tegningene han 
hadde tegnet, og en bamse, ned i lille-
brorens kisten. Han fikk også bestem-
me hva Sondre skulle ha på seg i begra-
velsen. De to brødrene hadde like jog-
gedresser. Adidasjoggedresser med 
svarte bukser og mellomblå genser, 
med to hvite striper. Det skulle Sondre 
ha på seg. 

Så kom begravelsesdagen. 
– Det var en helt surrealistisk opple-

velse, sier Inger Britt. 
Voksne og barn kan sørge på ulike 

måter. Inger Britt husker hvordan An-

dreas satt foran i kirken og snudde ho-
det når det kom nye voksne inn i rom-
met. «Der kommer tante, hun ser lei 
seg ut». 

– Det at ingen av de voksne var glade. 
Han var veldig oppmerksom på det. 

Familien hadde valgt åpen kiste før 
begravelsen. Den siste halvtimen før 
seremonien startet fikk de nærmeste 
komme for å ta farvel. Så ble kisten luk-
ket.

Lekte begravelse. Sondre fikk ikke gå 
mange ukene i barnehagen før han dø-
de. For foreldrene gjorde det godt å se 
at flere av de ansatte møtte opp i begra-
velsen. I uka mellom dødsfallet og be-
gravelsen hadde Andreas vært flere ti-
mer i barnehagen. Det var fireåringens 
fristed. Å leke er en naturlig måte for 
barn å ta ut sorg på. I barnehagen fikk 
Andreas leke begravelse. 
– Han gravde et hull i bakken, hvor de 
la ned en eske, sånn at han fikk vist de 
andre barna hvordan dette foregikk, 
sier Inger Britt og smiler.

– De ansatte i Sondre og Andreas  
sin barnehage var utrolig flinke, både 
til å takle Andreas sin sorg og til å 
snakke med oss om det som hadde 
hendt. 

Inger Britt og Tore bearbeidet også 
sorgen på hver sin måte. Mens hun 
hadde et veldig behov for å snakke, 

igjen og igjen, om det som hadde 
skjedd, var det annerledes for ham. 

– Jeg vet ikke, men jeg tror kanskje 
det er en liten kjønnsforskjell der, sier 
Tore.

– Jeg hadde også et behov for å snakke 
om det som hadde hendt, men når jeg 
hadde gjort det, var jeg ferdig. Jeg hadde 
mer et behov for å gå videre, ordne prak-
tiske ting, den slags, sier firebarnsfaren. 

Livet etterpå. Sondre ble begravet, og så 
skulle livet fortsette. Men det er da den 
tunge jobben begynner.

Etter råd fra de ansatte på sykehuset 
hadde familien også tatt bilder av Son-
dre, før han ble gravlagt. 

– Det tok nok noen år før vi klarte å 
se på de bildene, sier Inger Britt. 

For sorgen forsvinner aldri 
– Milepælene er de verste, sier Inger 

Britt. 41-åringen er lærer på Holt bar-
neskole. Der skulle Sondre ha startet i 
første klasse.  

– Jeg husker jeg sto der med en stor 
klump i halsen første skoledagen, da jeg 
så førsteklassingene som var like gamle 
som Sondre stå der oppstilt. For min 
gutt manglet.  

Det var også tøft i fjor høst, da Son-
dre skulle ha begynt på ungdomssko-
len. 

– Det er veldig vemodig å tenke på. 
For vemodet er der, alltid. Nå er det mer 
dét, enn den tunge sorgen, sier Inger 
Britt. 

De som kommer etterpå. Det har også 
vært viktig å ivareta sorgen til Hannah 
(11) og Synne (8), som begge er født et-
ter at Sondre døde. 

– Det er mye forskning rundt akku-
rat det. Det er mange som ikke tenker 
på at de barna som kommer etterpå, 
kan oppleve en like stor sorg som de 

Bilder av Sondre ett år gammel. 

Inger Britt Ustad er en av foredragsholderne på det store seminaret om 
hvordan voksne skal støtte barn i sorg i Kristiansand neste uke. 

Hannah, Andreas, Inger Britt og Synne hjemme i sofaen. 

l Fredag 19. april arrangerer Lands-
foreningen uventet barnedød fagsemi-
naret «Har du vondt i det samme hjer-
tet som mæ?» i Kristiansand. 
l Barnepsykolog Magne Raundalen er 
en av foredragsholderne, sammen 
med blant andre Inger Britt Ustad. 
l Målgruppe for seminaret er alle 
som gjennom sitt yrke møter barn i 
sorg og krise: ansatte i barnehager og 
barneskoler, helsesøstre, ansatte i 
BUP, familievern, kommunale krise-
team etc. 
l Hva gjør sorg og krise med små og 
større barn opp til 13 år?
l Hvordan kommer det til uttrykk?
l Hva skal vi si og hva skal vi gjøre?
l Kilde: Landsforeningen for uventet 
barnedød. 

I sorg og krise

FAKTA
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barna som var der og opplevde dødsfal-
let, sier mamma. 

Familien har brukt mye tid på å se  
på bilder og filmer med Sondre.  
Hannah og Synne har stilt mange 
spørsmål.  

– Jentene våre har hatt en opplevelse 
av urettferdighet over at det bare var 
Andreas som fikk oppleve tiden 
sammen med Sondre. 

– De synes det er urettferdig at de 
bare får se ham på film. De savner ham 
jo, selv om de ikke kjente ham slik som 
storebroren. Spesielt da de kom i seks-
årsaldrene, hvor barn ofte har mange 
tanker rundt dette med liv og død, og 

virkelig tar innover seg hva det egentlig 
betyr. 

Vær beredt. Norske skoler er pålagt å ha 
planer for sorg og krise. 

– Hvorvidt alle skoler har en slik 
plan, som de gjennomgår jevnlig, er jeg 
usikker på, sier Inger Britt.  

Tvedestrand kommune reviderte  
nylig sin plan for krise og sorgarbeid. 
Planen inneholder mange ulike scena-
rier. 

For det er mange ting man må ha 
tenkt gjennom på forhånd, den dagen 
det verst tenkelig skjer. 

– Noe av det viktigste er at barneha-
gen og skolen må ha hatt en samtale 
med noen i familien, før barna kommer 
dagen etter. Hva skal resten av barne-
hagen eller klassen få vite om det som 
har skjedd? Og når barna kommer til-
bake, avtal hva som er greit. Undersøk 
om eleven har lyst til å tenne lys for den 
som er død. 

Ofte blir barnehagen eller skolen et 
fristed for barna. 

– For barna har det tungt, når de 
kommer hjem, sier Inger Britt. 

Noe av det viktigste er å huske på at 
det triste ikke slutter, når begravelsen 
er over. 

– Videre oppfølging av eleven er kan-
skje den viktigste jobben vi som lærere 
og barnehagepersonell gjør, i disse si-
tuasjonene, sier Inger Britt Ustad. 

– Det er mange som ikke vet hva de 
skal si, når noen de kjenner opplever 
dødsfall i familien. Noen ganger kan 
det være godt bare med en klem. Så er 
det kanskje ikke så mye mer å si.

De mistet Sondre. Familien Ustad har brukt mye tid på å snakke om lillebroren og storebroren som bare ble halvannet år. Fra venstre; Hannah, Andreas, Inger Britt, Tore og Synne Ustad. 

«Etter den dagen skulle 
vi jo ikke få se ham mer»

Mange spør etter oppskrifter på hva 
de kan gjøre i møte med barn som 
strever, og litt oppskrift skal de  
faktisk få på dette seminaret, sier 
hovedforeleser og barnepsykolog 
Magne Raundalen, i et intervju med 
Landsforeningen for uventet  
barnedød.

Seminaret «Har du vondt i det samme 
hjertet som mæ» vil formidle både per-

sonlig erfaring og ny kunnskap knyttet 
til små og større barn i sorg. Målgrup-
pen er ansatte i barnehage, skole, samt 
helsepersonell.

Raundalen er opptatt av å ta ny 
kunnskap på alvor og viser til erkjen-
nelsen av hvor skadelig det er for barn å 
leve med konstant frykt og stress.

– Det mobiliserer hjernens stress-
system til å skille ut kjemikalier som er 
giftige. Denne forgiftningen kan øde-
legge ulike nettverk i hjernen som ek-
sempelvis hukommelse. Dette forster-

ker budskapet om at vi må gjøre alt vi 
kan for at barn skal slippe å gå med 
konstante spenninger fordi vi ikke har 
hatt tid og ord til å roe ned systemet 
som aktiviseres når barn opplever sorg 
og krise.

Raundalen har lang erfaring både 
som klinisk psykolog og forfatter. Han 
er opptatt av at voksne skal hjelpe bar-
na når katastrofen rammer. Men er det 
slik at barn trenger å vite alt?

– Jeg snakker ofte om voksensyste-
met og barnesystemet. Det er mye vi vet 

og forstår som barn ikke vet og forstår. 
Når det gjelder sorg og kriser må vi 
hele tiden vurdere hva vi skal bringe til 
barnesystemet. Jeg er veldig fornøyd 
med at vi har endret et gammelt ordtak 
til at «det barn ikke får vite, har de 
vondt av!» Det gjelder selvsagt ikke alt, 
men retningen og tenkingen er etter 
min oppfatning den eneste rette, sier 
Raundalen som har skrevet flere bøker 
om det å ta barn på alvor i sin sorg og 
krise, blant annet sammen med Atle 
Dyregrov og Jon Håkon Schultz.

«Det barn ikke får vite, har de vondt av»
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