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Tekst: Pia Riedel, kommunikationsmedarbejder, 

Landsforeningen Spædbarnsdød · Foto: Creas

Temaet i dette medlemsblad drejer sig om afskeden 

med det døde spædbarn. Midt i den store sorg det 

er at miste et lille barn, er der en masse praktiske 

forhold, I som forældre relativt hurtigt skal tage stil-

ling til.

Hvis barnet er dødfødt før 22. graviditetsuge, skal I 

beslutte, om I selv vil stå for en begravelse, eller om 

I ønsker, at hospitalet tager sig af det. Hvis det drejer 

sig om et levendefødt barn samt børn født eft er 22. 

uge, så har I pligt til selv at sørge for begravelsen.

Hertil kommer overvejelser, om I ønsker en begra-

velse eller en bisættelse, en kirkelig eller borgerlig 

ceremoni, og om I vil benytte en bedemands eks-

pertise eller selv tage jer af al det praktiske. Der skal 

også tages stilling til, om der skal være et gravsted 

eller ej. Vælger I et gravsted, er der igen forskellige 

muligheder. Måske vælger I et familiegravsted, eller 

måske er et fælles børnegravsted det rigtige for jer. 

Der kan også være overvejelser om valg af gravsten, 

valg af kiste mm. Eller måske ønsker I at sprede 

asken på anden vis og kan søge Kirkeministeriet til-

ladelse om dette.

Der er mange regler og pligter, men også fl ere ret-

tigheder samt muligheder for at vælge den helt rette 

afsked med barnet for dig/jer.

Der kan ligeledes være ceremonielle forskelle alt 

eft er, hvilken religion man eventuelt tilhører. Her 

må de enkelte forældre søge mere detaljeret infor-

mation hos den pågældende religions præst eller 

åndelige vejleder, da vi ved, at der er mange fl ere 

muligheder, end vi kan dække her i bladet.

Forældreberetningerne i dette temanummer er 

derfor eksempler på, hvordan nogle forældrepar har 

valgt at tage afsked med deres elskede spædbørn og 

er dermed ikke udtømmende i forhold til, hvordan 

afskeden med barnet kan foregå. Parrene fortæller 

ærligt og indfølt om, hvordan de valgte at sige farvel 

til deres spædbarn, herunder hvilke overvejelser de 

gjorde sig undervejs.

Læs mere om regler, pligter, rettigheder og mulig-

heder i forbindelse med den sidste afsked på vores 

hjemmeside www.spaedbarnsdoed.dk – se ’Når et 

spædbarn dør – vejledning og praktiske forhold’.

Læs et par ekstra beretninger om at tage afsked – 

også på vores hjemmeside.

Afskeden med barnet

DETTE NUMMERS TEMA
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De mange beslutninger

At tage afsked 
med barnet

Midt i sorgen over at have mistet sit barn, skal forældrene 

samtidig tage stilling til, hvordan afskeden skal foregå. 

Det er et stort og personligt valg, og der er fl ere måder at 

tage afsked på.

Tekst: Sarah Kenter, teolog og bestyrelsesmedlem i 

Landsforeningen Spædbarnsdød

Foto: Creas

Sorgen over at have mistet sit barn rummer 

mange følelser. Chokket over, at det kunne ske, 

fylder som regel meget i den første tid. Forældre, 

der har været igennem et forløb med sygdom og 

hospitalsindlæggelse, står oft e tilbage med en enorm 

fysisk og psykisk udmattelse. I øvrigt kan vrede, 

afmagt, skyldfølelse, angst og andre følelser og 

sindstilstande bryde frem hos de sørgende forældre. 

Uanset hvilke følelser, der er de dominerende, så 

er man i en psykisk undtagelsestilstand, og det 

er i denne tilstand, at man skal træff e de vigtige 

beslutninger om, hvordan afskeden med ens barn 

skal foregå.

For nogle forældre er det en tidskrævende proces at 

fi nde frem til den afsked, der føles rigtig, hvorimod 

det for andre hurtigt står lysende klart, hvad der skal 

ske med deres barn. Det kan virke helt uoverskueligt 

at skulle træff e de vigtige valg, og samtidig kan alle 

de praktiske gøremål op til begravelsen virke som en 

slags livline i den akutte sorg.

For nogle forældre, der mister så tidligt i gravidite-

ten, at det ikke er muligt at begrave barnet, vil det 

føles rigtigt at markere afskeden på en anden måde. 

Og for andre er den bedste løsning ikke at tænke, at 

de har mistet et barn, men at de har aborteret et fo-

ster. Uanset hvordan man fi nder vej til afskeden, og 

hvordan den i praksis bliver, er det essentielt, at man 

bliver oplyst om de gældende regler og de mulighe-

der, som man har for at skabe den afsked, der på det 

givne tidspunkt føles mest rigtig. 

Begravelse – hvilke muligheder er der?

De muligheder, som forældre har, når de skal tage 

afsked med deres barn, varierer alt eft er, hvornår 

barnet dør. Noget af det første forældre til ikke-

levendefødte børn, som er født før 22. graviditets-

uge, skal tage stilling til, er, om de selv vil stå for en 

begravelse, eller om hospitalet skal tage sig af det. 

Juridisk set er der tale om en abort. Derfor har for-

ældrene på de fl este af landets fødesteder også mu-

lighed for at vælge, at der slet ikke skal være nogen 

begravelse. Derimod har forældre til levendefødte 

og børn født eft er 22. uge pligt til selv at tage sig af 

begravelsen af deres barn.                                    

Nogle forældre vælger at lade en bedemand ordne 

alt det praktiske. For dem er det en støtte at have et 

menneske, der ikke er personligt involveret, til at 

hjælpe og følge hele forløbet. Andre vil gerne gøre 

så meget som muligt selv og køber selv kisten hos 

bedemanden. For dem kan det være et forstyrrende 

element, at en person, der ikke kender dem, skal 

være vidne til de sårbare øjeblikke.

Der er også forældre, der ikke kan forlige sig med, 

at deres barn skal begraves på en kirkegård. De kan 

fx vælge en maritim begravelse, hvor de spreder 

asken over havet. Desuden må forældre til børn, der 

er dødfødte før 22. uge, gerne begrave deres børn i 

deres have, hvis de vil.

Sarah Caroline Kenter
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Ceremonien

I øvrigt skal der tages stilling til, om der skal være en 

kirkelig/religiøs eller borgerlig ceremoni - eller slet 

ingen ceremoni. Hvis det er børn, der er født eft er 

22. uge, skal forældrene vælge gravsted, købe blom-

ster og måske en gravsten samt beslutte, hvad der 

skal stå på den. 

For nogle forældre betyder det meget, at deres fami-

lier og venner deltager ved begravelsen eller bisæt-

telsen. Det er for dem vigtigt at dele sorgen med de 

mennesker, som sørger sammen med dem, og som 

de i øvrigt deler vigtige livsbegivenheder med. An-

dre har behov for at lukke lidt af for omgivelserne og 

være alene om afskeden med deres barn. Hvis der 

er større søskende, så skal der også tages hånd om 

deres oplevelse af begravelsen af deres lillebror eller 

-søster. Det er almindeligt, at det vækker dobbelte 

følelser at skulle håndtere de større børns reaktioner, 

når man selv er sørgende. Det er meget sårbart og 

kan på samme tid virke helt uoverskueligt og dog 

livsbekræft ende.

At se barnet igen

Der er mange praktiske ting at tage stilling til i da-

gene op til begravelsen, og samtidig vil nogle for-

ældre gerne tage sig tid til at se deres barn en eller 

fl ere gange, inden han eller hun skal begraves. Det 

kan være med til at gøre hele situationen mere vir-

kelig, når man ser sit barn et par dage eft er, at døden 

er indtrådt. En mor beretter, at hendes datter eft er 

fødslen lignede en baby, der bare sov, og det var 

først eft er et par dage, da hun kunne se fysiske tegn 

på forfald, at hun rigtig forstod, hvad der var sket. 

På den måde kan afskeden strække sig over mange 

dage med det endelige farvel ved begravelsen. Da-

gen, hvor barnet skal lægges i kisten, er for mange 

forældre særlig smertefuld, fordi det er sidste gang, 

de kommer til at se og røre deres barn. Nogle klæder 

deres barn i tøj, der er særligt udvalgt. Nogle lægger 

et brev, fotos, en bamse, et lille tæppe eller andre ting 

sammen med barnet i kisten. Alt sammen et udtryk 

for den ubetingede kærlighed og omsorg, som foræl-

drene har til barnet.

Efter afskeden

Når afskeden er blevet til virkelighed, når der ikke er 

mere at beslutte og gøre, og når livet fortsætter uden 

barnet, så opdager mange, at selvom man har sagt 

farvel, så er der noget, der forbliver. Identiteten som 

mor, far, bror eller søster til et barn, der ikke lever, 

forsvinder ikke, men integrerer sig mere og mere og 

væves, med alt hvad det indebærer, ind i ens liv og 

personlighed. Med tiden kan gravstedet muligvis 

blive et sted, hvor man kan komme og tage sig tid 

til at sørge, mindes og give af den kærlighed, som 

der ikke er nogen modtager til, ved at ordne, tænde 

lys, lægge blomster, tale om barnet eller bare sidde i 

stilhed.
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Forældreberetning

Magnus ligger 
hjemme i skoven

Søndag morgen den 17. januar 2010 fødte Erika en stor, fl ot dreng, Magnus. 

Han havde navlestrengen tre gange rundt om halsen og var død ved fødslen i 

36. uge. I dag ligger han trygt og godt i parrets egen skov helt tæt på hjemmet.

Tekst & foto: Erika Bromose

’Jeg vidste jo godt, at Magnus var død ved fødslen. 

Det var usandsynligt svært for mig, og jeg havde 

ikke lyst til at røre ved ham eller til at give ham det 

tøj på, som jeg i al hast havde fundet frem til ham 

om aft enen, inden jeg skulle sættes i gang med at 

føde. Så jordemoderen gav Magnus tøj på, for min 

mand havde heller ikke lyst til at gøre det’, fortæller 

Erika.

’Vi tog hjem søndag middag, og vi valgte ikke at 

tage Magnus hjem i første omgang. Det kunne vi 

ikke overskue. Desuden brød vores ældste datter på 

knapt 4 år helt sammen, for hun havde glædet sig 

til at blive storesøster igen’.

At tage en masse beslutninger

’Så kom det næste, som vi skulle tage stilling til 

– nemlig begravelsen. Vi skulle have fat i vores 

præst samt en bedemand, men hvilken bedemand 

var bedst at kontakte? Det var bare så uvirkeligt 



Stjernen 4/2012 · side 11

TEMA: Afskeden med barnet

at skulle fi nde en bedemand til ens eget barn. Via 

farmor i familien fi k vi kontakt til bedemanden, 

Kisser, som vidste nøjagtig, hvordan det var i vo-

res situation, da hun selv havde prøvet det for ti år 

siden’.

’Vi gjorde os en masse tanker om, hvordan afske-

den med Magnus skulle foregå. Jeg forestillede mig, 

at vi måske kunne få Magnus’ aske spredt ud over 

vores marker, men den idé tiltalte ikke min mand, 

der ikke kunne forlige sig med at skulle køre over 

sin egen søn med traktoren ude på marken. Mod-

sat tiltalte det mig ikke at have Magnus liggende 

på kirkegården, men via en søgning på nettet blev 

der nogen steder skrevet om en anden mulighed 

- urnenedsættelse i egen jord. Den idé tiltalte mig 

meget. Blot skulle Kirkeministeriet ansøges om en 

særlig tilladelse’, siger Erika.

Mødet med bedemanden Kisser var en stor hjælp 

for Erika og hendes mand. Hun var ikke sikker på, 

at parret ville få lov til en urnenedsættelse på egen 

grund, men hjalp dem alligevel med at skrive en 

ansøgning til Kirkeministeriet. Det viste sig senere, 

at det fi k de lov til. Kirkeministeriet manglede blot 

nogle oplysninger om matriklen og ejerforhold, før 

de kunne få den endelige godkendelse.

Valg af urne og kiste

’Vi valgte en lysegrøn urne, der blev lakeret, så den 

fremstod rigtig fl ot. Med hensyn til kiste fandtes 

der kun en slags, så det var udelukkende et spørgs-

mål om kistens størrelse. Kisser havde som sagt 

selv mistet et barn, så hun skubbede lidt på for, at vi 

skulle få Magnus hjem før bisættelsen. Vi var lidt i 

tvivl, men besluttede at hente Magnus hjem dagen 

før bisættelsen. Hun åbnede også op for, at i stedet 

for at tage ligvognen, så tage hendes private bil og 

køre Magnus fra kirken i den, da det kunne virke 

meget overvældende med den lille kiste bag i en 

stor ligvogn. Det, syntes vi, var en rigtig god løs-

ning’.

Bisættelsen

Næste skridt for Magnus’ forældre var at beslutte, 

hvordan selve bisættelsen skulle foregå, og hvilke 

salmer der skulle synges. De fandt frem til salmen 

Farvel, lille barn samt musikstykket Somewhere over 

the Rainbow og What A Wonderful World-medley, 

der skulle spilles til bisættelsen. Og som udgangs-

musik blev det Elefantens vuggevise. Magnus blev 

således bisat fredag den 22. januar 2010, hvor den 

nærmeste familie var inviteret med.

’Dagen forinden havde vi hentet ham i kapellet, 

hvor jeg havde fået mod til selv at give Magnus det 

tøj på, som var købt specielt til ham. Dereft er blev 

han så puttet i kisten med en dyne over sig, et par 

bamser, et billede af sine to søstre samt tegninger 

og andre ting fra dem til ham. Jeg fi k også mod 

til at tage ham op og bære ham rundt i det meste 

af huset for at vise ham det, der skulle have været 

hans hjem. Jeg tror, at jeg havde ham i mine arme i 

små to timer, før jeg kunne lægge ham fra mig igen. 

Hvor var det svært, men hvor er jeg glad for, at vi 

valgte at tage ham med hjem, selvom tanken først 

skræmte mig’.

’Fire måneder eft er bisættelsen blev Magnus’ urne 

nedsat i vores egen jord – et særligt sted i vores 

egen skov, så vi altid har ham tæt på hjem og hjerte. 

Det var storesøster, der satte ham ned, og vi havde 

lavet en lille udfl ugt ud af det med lidt mad og 

drikke. Det er blevet en tradition, som vi holder 

ved med en udfl ugt på hans fødselsdag hvert år for 

at fejre ham med kage og varm kakao’, slutter Erika 

sin beretning.
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Ser dig gå med vores søn
Varsomt i din favn

Går bag dig 

Ser din store brede ryg

Husker slet ikke
hvordan du fi k ham i din favn

Du bærer ham hele vejen ud
frygter ikke at du snubler
om end der er trin på din vej
og vejen er lang

Du bærer ham trofast og stabilt

Vores lillebitte smukke barn
Vores lillebitte barn med
kysselæber som dig

Kunne du tage ham tæt 
tæt op til din kind
ville du kysse ham nænsomt og varmt

Alles øjne er rettet mod dig
Som du går der med ham
Ikke én ville bytte med dig
Ikke én ønsker at bære sit barn som dig

BOLETTE KNUDSEN

Dette digt skrev Bolette Knudsen i løbet af 

sommeren 2012, hvor hun kom til at tænke 

på dengang i 2000, hvor hendes mand bar 

deres søn, Filip, ud af kirken i kisten. 

Processen med at skrive har gennem alle 

årene hjulpet Bolette til at mærke sorgen 

som noget værdifuldt, der stadig gerne må 

fylde lidt i hverdagen. Her udtrykkes sorg 

og savn i digtform.

Forældreberetning

Farvel, 
Filip
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Islams syn på 
spædbarnsdød

Tekst og foto: Naveed Baig, hospitalsimam og koordinator, 

Etnisk Ressourceteam 

Uanset hvordan og på hvilket tidspunkt man mister 

sit barn, er dette forbundet med intense følelser og 

reaktioner. Og det er ikke nemt at miste et barn uan-

set, hvilken kulturel eller religiøs baggrund, man har. 

Tro og tålmodighed

I islam er forståelse af døden og den måde, som man 

forholder sig til krisesituationer på både simplifi ce-

ret og raffi  neret. Man ved, hvor det afdøde barn er 

henne eft er dets bortgang fra denne verden – nemlig 

hos Gud (arabisk: Allah). Dette er noget, som trøster 

forældrene, som de selv giver klart udtryk for. Det er 

Guds vilje, siger forældrene. For mange af de mus-

limske forældre er der en mening med både livet og 

døden. Døden er ikke enden på det hele, men blot en 

anden form for eksistens. Viden om, at man en dag 

vil komme til at møde sit mistede barn igen, er for 

mange muslimer en beroligende tanke midt i sorgen. 

De vil normalt også bruge redskaber som tålmodig-

hed, bøn og koranlæsning i sorgprocessen – naturlig-

vis med individuelle forskelle.

Ritualer og det praktiske

I den islamiske tradition bliver alle afdøde jordbegra-

vet (også dem som dør under graviditeten), og man 

ønsker normalt en hurtig begravelse. I Danmark er 

der mulighed for muslimer at blive begravet på den 

muslimske begravelsesplads i Brøndby og på de mus-

limske afdelinger på danske kirkegårde. 

Der er nogle ritualer i forbindelse begravelsen. De 

levendefødte børn vaskes med rindende vand og får 

hvide klæder på. Det foregår normalt i moskeen, 

hvor der er faciliteter til det. Dernæst beder man 

sammen i forsamling for den afdøde, hvoreft er man 

tager til begravelsespladsen og begraver den afdøde. 

De dødfødte bliver direkte begravet uden de andre 

ritualer. Der kan dog være forskelligheder med hen-

syn til de kulturelle og religiøse udtryk.

Imamen kan bruges til samtaler om tabet af spædbar-

net, ritualer ved begravelsen mv. Tit er det koranlæs-

ning og bøn, der er eft ertragtet. Imamen er således en 

støtteperson for familien og kan både komme ud på 

hospitalets afdelinger, i moskeen og på hjemmebesøg. 

Da omsorgsansvaret påhviler de pårørende, vil man 

typisk se en del pårørende til stede på hospitalet af 

både praktiske, kulturelle og religiøse grunde. 

Det er en bedemand, som hjælper og står for de 

praktiske opgaver i forbindelse med begravelsen. 

Der er mulighed for at bruge autoriserede muslim-

ske bedemænd i Danmark. De vil normalt afh ente 

fra kapellet på hospitalet og køre med rustvogn til 

moskeen og tit også hjælpe med afvaskelsen. De har 

også kontakt til begravelsespladsen og koordinerer 

stort set det hele fra start til slut. Der også mulighed 

for at bruge danske begravelsesforretninger - dog er 

det ikke altid, at de kender til detaljerne omkring en 

muslimsk begravelse.

Efter afskeden

Pendulering mellem ’holding on’ og ’letting go’ vil 

være til stede for forældre, som har mistet. Flere 

besøger begravelsespladsen, lægger blomster, er i 

stilhed og beder en bøn. Flere forældre giver desuden 

udtryk for, at de eft erfølgende refl ekterer over døden/

livet og er blevet til andre mennesker eft er at have 

mistet. 

En far, som jeg snakkede med, sagde engang om at 

miste sin søn: ’Intet er vores i sidste ende. Alt vi har 

i livet er en betroelse fra Allahs side. Allah valgte at 

give ham til os i kort tid. Min søn kom derfor på et 

kort visit og med en mission’.

At miste sit barn er en af de største 

sorger, der kan overgå forældre. 

Denne sorg er tit svær at håndtere, 

og den efterlader stærke følelser 

som magtesløshed, tomhed og stor 

sorg. I islam erstattes håbløsheden 

ofte med tro og tålmodighed.
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Tekst & foto: Casper & Nadine Forsström og Jesper & Izzat-

Begum Nordling

Casper & Nadine mistede sønnen Malik Emil, som 

døde i uge 36. Malik Emil var sunni muslim. Jesper 

& Izzat fi k datteren Zahra, som døde i uge 40, også 

før fødslen. Hun var shia ismaili muslim. Både Ma-

lik Emil og Zahra er begravet på Vestre Kirkegård i 

den muslimske afdeling.

Malik Emil fi k en smuk og personlig begravelse

’Malik Emil Karim Forsström nåede aldrig at se 

verden uden for moderens trygge mave. Han sov 

stille ind 36 uger gammel - formentlig i forbindelse 

med en moderkageløsning forårsaget af en blod-

prop i moderkagen. Vi ved det ikke med sikkerhed.

Som sunni muslimer af en moderat palæstinensisk-

libanesisk retning lever vi som sådan ikke som 

praktiserende muslimer. Det vil sige, at vi følger 

nogle traditioner og fejrer de muslimske hellig-

dage, men herudover kan det være svært at skelne 

vores hverdag fra andre danskere, som er kristne. 

I Danmark har vi ikke en særlig tilknytning til et 

trossamfund, og det var derfor ikke naturligt for 

os at henvende os til en muslimsk gejstlig i forbin-

delse med Maliks død. Når vi alligevel gjorde det, 

valgte vi at kontakte en etnisk dansk imam, som 

vi tidligere havde været i dialog med i forbindelse 

med Caspers konvertering. Det virkede bare som 

det mest logiske at gøre i vores situation’, fortæller 

Nadine. 

’Vi blev mødt med en enorm venlighed og forstå-

else for vores situation. Imamen henviste os til en 

muslimsk bedemand, som kunne stå for alt det 

praktiske i forbindelse med vores søns begravelse. 

Vi kontaktede bedemanden og inviterede ham 

hjem til os, hvor han med dyb medfølelse beskrev, 

hvordan det hele ville foregå’.

’Vi havde selv nogle krav til ceremonien, som ikke 

indebar en religiøs højtidelighed, som foreskrevet 

af de gejstlige. Og det viste sig da også, at vi her 

blev mødt med stor åbenhed og respekt for vores 

ønsker. Ifølge islam er et dødfødt barn født som 

engel, og der er ikke behov for en imams velsig-

nelse ved begravelsesceremonien. Derfor kunne 

vi holde en ganske intim ceremoni på vores egne 

betingelser’.

To forældreberetninger

Muslimske begravelser
af spædbørn

De to par Casper & Nadine og Jesper & Izzat mødte hinanden i 

en af Landsforeningens forældregrupper, efter at begge par havde 

mistet. Her fortæller de hver deres historie om at få begravet 

deres børn som muslimer.
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’Ceremonien startede hjemme hos os, hvor den 

nærmeste familie var samlet. Vi hørte nogle ud-

valgte muslimske salmer, inden vi tog ud på Vestre 

Kirkegård, hvor vi mødtes med bedemanden. Ved 

gravstedet bar vi den lille kiste ned i graven, kastede 

jord på kisten, lagde blomster og bad en lille bøn. 

Bedemanden deltog ikke i den sidste del af ceremo-

nien og trak sig diskret tilbage, eft er vi havde lagt 

Malik i jorden’.

’Det var vigtigt for os, at ceremonien foregik på vo-

res præmisser, og at det handlede om vores kærlig-

hed til vores barn mere end at følge visse religiøse 

forskrift er. Og vi oplevede, at der inden for vores 

trossamfund er stor respekt for individuelle ønsker 

og fl eksible løsninger’. 

Farvel til Zahra på traditionel, muslimsk vis

’Min franske kone Izzat-Begum er shia ismaili 

muslim, mens jeg er lutheraner. Vi er for lang tid 

siden blevet enige om, at vores børn skulle være 

shia ismaili muslimer som deres mor. Jeg kan rigtig 

godt lide idéen om, at vores børn er med i et reli-

giøst fællesskab modsat min opvækst, hvor jeg kun 

sjældent kom i kirke’, siger Jesper.

’Da vi på hospitalet fi k at vide, at Zahra var død 

under graviditeten, rejste Izzats forældre og bror 

straks til Danmark. Dagen eft er blev Zahra født, og 

vi fi k besøg på hospitalet af imamen fra Izzats mo-

ske. Han forklarede de forskellige muligheder for at 

få Zahra begravet som muslim, og vi valgte allerede 

den dag hendes kirkegård’.

’Tiden dereft er blev særlig hektisk. I Izzats trosfælles-

skab skal begravelsen ske senest seks dage eft er døden 

- mod de ti dage som kristne har. Vi fi k stor hjælp 

med planlægningen af begravelsen fra Izzats familie, 

som havde været igennem ritualerne fra tidligere 

begravelser. Det havde Izzat aldrig prøvet. Familien 

hjalp blandt andet med at lave en folder til at for-

klare alle gæsterne ved begravelsen, hvad der skulle 

foregå og hvorfor’, beretter Jesper og fortsætter:

’På selve dagen for begravelsen hentede vi Zahra på 

hospitalets kapel. Hun blev kørt op i moskeen, hvor 

Izzats forældre gav Zahra en rituel ligvask for at 

gøre hende klar til at blive begravet.

Praksis for de fl este muslimske begravelser er, at det 

kun er mænd, som er til stede under selve ceremo-

nien, hvor kisten bliver lagt i jorden. Det samme 

skete til Zahras begravelse. Samtidig afh oldt kvin-

derne deres egen begivenhed i kirkegårdens kapel 

med religiøse sange og oplæsninger af både mus-

limske og kristne tekster.’

’Til sidst samledes alle ved gravstedet, hvor vi lagde 

røgelsespinde og blomster på Zahras grav. Et ritual 

vi stadig laver i dag, når vi besøger Zahras gravsted. 

Afslutningsvis holdt jeg vores første tale som for-

ældre til vores smukke, afdøde engel. En sørgelig, 

men smuk dag’.
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Hvil i fred, Villum

Astrid og Sørens dreng, Villum, døde den 5. februar 2012. Villum 

blev født tre måneder for tidligt, og han blev kun tre uger gammel. 

Tekst & foto: Astrid Dilling Lind

Parret, Astrid og Søren, overvejede nøje enhver 

beslutning i forbindelse med afskeden med Villum. 

Astrid fortæller:

’Da han døde, kom det som et chok for os. Vi havde 

absolut ingen tanker gjort os om, at han ikke ville 

overleve. Derfor havde vi heller aldrig skænket alle 

de beslutninger, der omgiver en spædbarnsdød, en 

tanke. Men da vi først stod i situationen, var vi ikke i 

tvivl om, at vi selv ville stå for det hele’.

’Jeg tror ikke, at der gik mere end en time, før vores 

sygeplejerske havde været inde med den obligato-

riske mappe med foldere om begravelse, dåb mv. 

Det første, som vi var nødt til at tage stilling til, var, 

om Villum skulle obduceres. Vi valgte, at han skulle 

have fred. Villum var død. Det var det eneste, der 

talte. Vi sov med Villum på hospitalet til næste dag. 

Kl. 10 bar jeg ham ned i kapellet’, siger Astrid.

Hjælp til det praktiske

To dage eft er Villum døde, var Astrid og Søren hos 

bedemanden. De husker, hvor absurd det var at 

sidde sammen med bedemanden og beslutte, om 

Villum skulle i den mindste eller næstmindste kiste, 

og hvad han skulle have med. De fi k kisten med det 

samme.

’Vi måtte også tage stilling til, hvornår han skulle 

begraves, om han skulle brændes, om begravelsen 

skulle foregå i kirke eller kapel, om vi ønskede, at der 

var en præst til stede mv. Vi lagde en plan og aft alte 

med bedemanden, at vi til hver en tid kunne bede 

om mere hjælp. Indtil da sørgede bedemanden rent 

praktisk for, at regningen på gravsten samt tilskud-

det fra kommunen gik via dem, så det til sidst blev 

én samlet opgørelse’.

’Vi blev som sagt hurtigt enige om, at Villum skulle 

fl yttes fra Rigshospitalet ud til kapellet, og vi vidste 

allerede hvilke ting, som vi ønskede skulle være med 

i kisten, men da vi kom ud til Riget, gik det hurtigt 

op for os, at vi måtte prioritere. Vi puttede Villum i 

kisten med det sengetøj, som min mor havde købt 

til ham. Han fi k desuden sin sut fra hospitalet og 

sin navnesut med, et billede af os, bamser, det første 

sæt tøj jeg købte til ham, mens jeg var gravid, og en 

af ”mor-duft ”-bluserne, som jeg havde lavet til ham, 

imens han stadig levede’, beretter Astrid.

På besøg derhjemme

Dereft er tog Astrid og Søren Villum med hjem til 

deres lejlighed. Deres forældre var også med.
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’Derhjemme lagde jeg de sidste ting i kisten, og vi 

sad sammen og... – ja, bare sad. Mest af alt husker 

jeg en kæmpe tomhed. Som det sidste skruede vi 

låget på og kørte ham tilbage til kapellet, hvor han 

skulle være indtil begravelsen. Da vi afl everede Vil-

lum hos kapellets personale, havde vores bedemand 

planlagt, at vi med det samme kunne vælge grav-

sted. Graveren, der gik med os rundt havde alle-

rede udvalgt nogle steder, som han mente ville være 

passende, men beslutningen var helt vores. Vi skulle 

tage stilling til, hvorvidt vi selv ville brændes eller 

begraves, om det skulle være en familiegrav mv. 

Det var ikke ligefrem beslutninger, som vi havde 

forestillet os at skulle tage i en alder af hhv. 22 og 

25 år. Derfor blev vores beslutninger også kun taget 

ud fra, hvad vi ønskede for Villum. Det sidste grav-

rum, vi kom forbi, var et rum, hvor der i forvejen lå 

mange børn. Det fandt vi meget trygt. Vi var faktisk 

ikke i tvivl. Vi havde begge udset det samme sted, 

og vi var enige om, at han skulle ligge med hovedet 

mod hækken og ikke imod stien. Pludselig er det 

den slags ting, der er afgørende’, siger Astrid.

Købte gravsten over nettet

’Gravstenen fandt vi også hurtigt frem til. Vi valgte 

en hjerteformet sten med hans datoer og med tre 

hjerter som symbol for, at vi tre hørte sammen, samt 

en personlig inskription. Det hele ordnede vi over 

nettet. Det var det eneste, jeg orkede. Tanken om at 

gå rundt hos stenhuggeren, passede mig bare ikke. 

Stenen kom allerede to uger eft er begravelsen. Det 

hjalp meget i processen, da tanken om at graven 

skulle stå uden sten for længe, gjorde mig ked af det’.

Smuk begravelse – trods sorgen

’Fredag den 10. februar foregik begravelsen. Vi hu-

sker det begge som en meget smukt og solrig dag, 

selvom der stadig lå en del sne. Vi kom en time før 

til kapellet for at få noget tid alene med Villum. Der 

var allerede kommet mange buketter. Det var helt 

surrealistisk. Jeg er ikke sikker på, om jeg endnu har 

forstået, at det var Villum, der lå i kisten. Det er en 

lang proces at komme dertil’, understreger Astrid.

’Ligeså stille begyndte vi at sætte billeder op. Der var 

billeder fra scanninger, fra da han var nyfødt og op 

til dagen, hvor han døde. Billederne stod hele vejen 

ned af gangen og ledte op til hans kiste. Blandt bil-

lederne lagde vi buketterne, som folk havde sendt. 

Som det sidste lagde vi hans barnevognsnummer-

plade, et hjerte, hans buket til kisten og et brev fra 

mig på kisten. Jeg tror, der mødte mange op til 

begravelsen. Jeg ved det ikke, for jeg kiggede mig al-

drig tilbage. Vi sad bare på forreste bænk og prøvede 

at holde os oppe’.

’Begravelsen startede med Brahms vuggevise. Da 

sangen sluttede, stillede Søren sig op. Han holdte 

først sin egen tale og læste dereft er et brev op, som 

jeg skrev som afsked til Villum. Han sluttede det 

hele af med et digt om at være blevet forældre til en 

engel. Dereft er sagde bedemanden nogle praktiske 

ting, og vi spillede En sang for Luna. Da sangen slut-

tede, rejste alle sig, da Søren og jeg gik ud. Søren bar 

kisten med Villum, mens jeg bar buketten fra kisten’.

’Vi havde planlagt, at vi selv bar Villum ned til gra-

ven, og at Søren skulle sænke ham ned i graven. Alle 

de beslutninger, som vi selv tog, helt ned til hvilke 

sange, der skulle synges - det gjorde, at vi fi k sagt 

farvel til Villum på en meget intim, tryg og personlig 

måde, som var helt rigtig for os. Vi forlod kirkegår-

den lettede over at vide, at vi nu havde gjort alt, hvad 

vi kunne for Villum. At hver eneste lille ting, der 

ledte op til begravelsen, var lavet og gjort af ren og 

skær kærlighed fra os til ham’. 
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Afskeden med Viktor

Susanne og Heino valgte en traditionel ceremoni i kirken, 

da de skulle sige farvel til Viktor, deres lille engel.

Tekst & foto: Susanne Andreassen

’Afskeden med Viktor startede allerede, da jorde-

moderen ikke kunne fi nde nogen hjertelyd. Da 

hun begyndte at mærke eft er min puls samtidig 

med, at hun ledte eft er hjertelyden, fi k jeg straks en 

mistanke om, at der var noget helt galt. Desværre, 

sagde lægen. Jeg græd som pisket, tankerne væltede 

gennem hovedet på mig. Vi havde glædet os sådan, 

og hvad skulle der ske nu? Hvor er livet uretfærdigt 

og ubarmhjertigt. Det var slet ikke til at forstå. 

Hvorfor vores Viktor?’.

Susanne og hendes mand, Heino, forlod sygehuset 

tynget af sorg og tomhed. Det var hårdt at gå med 

den fl otte store mave og vide, at der lå en død baby 

derinde. En baby, der i løbet af hele graviditeten 

ellers havde været meget aktiv og levende.

’Vi vidste ikke, om det var en pige eller en dreng, så vi 

tog ud og købte to sæt tøj, et til en dreng og et til en 

pige. Det var ubeskriveligt hårdt og trist at købe tøj til 

sit døde barn. Jeg følte, at der var børn og barnevogne 

over det hele. Jeg gik rundt i en osteklokke og var 

bare fuldstændig tom indeni’, fortæller Susanne.

Det var frygteligt for forældrene at gå i seng den aft en 

velvidende, at de stod op til fødslen af deres døde 

baby. Babysengen var samlet og stod ved siden af sen-

gen – nu var der ikke brug for den alligevel.

’Veerne begyndte og tog til i løbet af natten. Jeg 

fødte en dreng, Viktor, næste dag den 7. maj 2009, 

kl. 09.11. Han var en smuk og velskabt dreng på 

3572 gram og 51 cm lang. Lige som han skulle være.

Han var den smukkeste og mest perfekte lille skab-

ning. Nøjagtig lige så smuk som hans storesøster. 

Men han trak bare ikke vejret’.
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’På hospitalet blev Viktor vejet og målt, der blev ta-

get hånd- og fodaft ryk, vi tog en masse billeder, og 

vi klippede en lille hårtot af. Desuden gav vi ham 

en ble og det sæt tøj på, som vi havde købt dagen i 

forvejen. Han var så fi n. Han fi k en lille hue af syge-

huset, som passede perfekt til tøjet’.

Eft er elleve timer sammen med Viktor besluttede 

parret at sige endeligt farvel. På dette tidspunkt var 

de overbevist om, at de ikke ville se Viktor igen. De 

var bange for, hvordan han ville komme til at se ud 

eft er fl ere dage på køl.

Fra chok til praktiske overvejelser

’Nu begyndte alle overvejelserne med det prakti-

ske. Vi talte med en præst og en bedemand. De var 

rigtig gode at tale med og fi k os til at overveje en 

masse ting uden at presse os til noget. Alle beslut-

ningerne var helt vores egne. Vi havde taget beslut-

ning om, at vi gerne ville have ham obduceret, så 

nu ventede vi bare på, at det blev overstået, så vi 

kunne sætte en dato for begravelsen’, siger Susanne.

En af de første overvejelser bestod i, om Viktor 

skulle bisættes eller begraves. Susanne kunne ikke 

forlige sig med tanken om, at han skulle køres væk 

eft er den kirkelige ceremoni og brændes. Derfor 

blev det hurtigt besluttet, at Viktor skulle begraves.

’De kommende dage bød også på mange overvejel-

ser med hensyn til, om Viktors storesøster, Katrine 

skulle med til begravelsen. Vi valgte dog, at hun 

ikke skulle deltage i begravelsen. Vi kunne ikke 

fi nde ud af, hvordan vi skulle forklare hende, at 

babyen lå i kisten og skulle puttes i jorden. Vi var li-

geledes bange for, hvordan hun ville tage det, når vi 

alle sammen var kede af det i kirken, og jeg var ikke 

sikker på, at jeg kunne tage mig af hende under ce-

remonien. I samråd med hendes dagplejemor, blev 

vi enige om, at hun skulle i dagpleje og have en så 

almindelig dag som muligt’.

En smuk og lys begravelse

De følgende dage gik med at forberede begravelsen. 

Der blev valgt salmer og et gravsted i det fj erneste 

hjørne af kirkegården, hvor der er fred og mor-

gensol. Der blev købt sengelinned, lidt legetøj, et 

dagmarkors og et lille hjertevedhæng med en ma-

riehøne fra storesøster Katrine. Hun lavede også 

en tegning, hvorpå der blev skrevet et lille brev til 

Viktor. Den nærmeste familie kom ligeledes med 

gaver, der skulle med i kisten.

’Det var så den praktiske del, men rent følelsesmæs-

sigt skete der en ændring med os i de dage. Pludse-

ligt fi k vi alligevel et stort behov for at se Viktor en 

sidste gang og selv lægge ham i kisten’. 

’Derfor aft alte vi med bedemanden, at hun skulle 

gå ind først og give ham hans tøj på eft er obduktio-

nen. Det var den helt rigtige beslutning. Hvor var vi 

glade for at se ham igen. Han var blevet helt lyserød 

og dermed endnu kønnere, end da vi sagde farvel til 

ham en uge tidligere. Vi nussede og kyssede ham. Vi 

tog billeder og puttede ham i den lille kiste. Det var 

umenneskeligt hårdt at lægge sin egen søn i kiste. 

Det var den helt forkerte rækkefølge. Men hvor var 

vi glade for, at vi gjorde det. Vi læste det lille brev op 

for ham, og Heino skruede kistelåget fast. Han havde 

jo glædet sig til at skulle lave drengeting sammen 

med ham. Den drøm måtte han udleve på denne 

måde. Han fi k dog skruet sammen med sin søn’.

Næste dag i kirken var meget smuk. Parret var selv 

med til at transportere Viktor fra kapellet til kirken, 

hvor bedemanden smukt arrangerede blomster - 

lyseblå og hvide. Susanne beretter:

’Vi havde besluttet, at det kun var den nærmeste 

familie, der skulle deltage. Det var en fl ot dag med 

solskin. Begravelsen blev lige, som vi havde ønsket 

os. Trods dyb sorg og tristhed var det en smuk cere-

moni. Vi bar selv kisten med hjælp fra vores brødre 

hele vejen til gravstedet. Det var også hårdt, men 

jeg er glad for at have gennemført det. Det giver 

mig en følelse af, at jeg var der for Viktor og fulgte 

ham hele vejen fra mave til grav. Eft er begravelsen 

samledes vi hos mine forældre til kaff e. Der var en 

hyggelig stemning trods omstændighederne’.

’Få dage eft er valgte vi en gravsten med en engel 

på, da Viktor er vores lille engel. Englen sidder og 

sender et fi ngerkys, hvilket er noget, vi bruger rigtig 

meget i familien. Derfor var denne fi gur helt uund-

værlig’. 

I dødsannoncen stod der: Du nåede aldrig at få en 

plads i livet, men du vil altid have en plads i vores 

hjerter. Og på gravstenen står der: I hjertet gemt, 

men aldrig glemt. 

’Det er netop sådan, vi har det. Viktor vil altid være 

vores barn nr. to, vores elskede lille søn og Katri-

nes længe ventede lillebror, og derfor har han en 

kæmpe plads i vores hjerter’.
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Farvel til vores pige, 
Saga, på Roskilde Fjord

Forældrene til pigen, Saga, sagde 

farvel til hende ved at sprede asken 

ud over Roskilde Fjord. Det gav så 

meget mening for parret, og i dag 

kan de altid få følelsen af nærvær 

med Saga, når de færdes ved vandet.

Tekst & foto: Spritt Schapiro

’Min mand og jeg er ikke kristne. For os føltes det 

derfor helt forkert, at en præst skulle bisætte vores 

datter, og vi ønskede heller ikke at begrave hende på 

en kirkegård. Vi havde dog brug for en meningsfyldt 

ceremoni og for at markere vores kærlighed til vores 

afdøde datter, Saga’, fortæller Spritt Schapiro.

’Vi undersøgte, om det var muligt at begrave hende 

andre steder end på en kirkegård, men fandt ingen 

alternativer. Hvis man ejer en meget stor grund, kan 

man begrave på den, men det gør vi ikke. Optimalt 

ville vi gerne have begravet hende ved et træ i en 

skov, men det må man ikke i Danmark. I Tyskland 

har man oprettet en begravelsesskov for ateister, 

hvor man nedsænker urner ved træerne. Det ville 

have passet til vores ønske om at placere hende i 

naturens kredsløb samtidig med, at vi ville kunne 

have haft  et sted at besøge hende og fokusere vores 

tanker og vores savn. Men det kunne vi altså ikke i 

Danmark’.

’Da vi ikke vidste, hvad vi så skulle gøre og samtidig 

var underdrejede af sorg, valgte vi i første omgang at 

have urnen stående hjemme. Vi havde på hospitalet 

fået at vide, at man kunne få en tilladelse til at sprede 

asken ud over havet, så den tilladelse indhentede vi’.

Varm oplevelse med venner og familie

’Det tog os et helt år, før vi tog ud på vandet med 

venner og familie for at sprede Sagas aske - nærmere 

bestemt på Roskilde Fjord. Da vi bor i Roskilde, var 

det oplagt at vælge et vikingeskib at sejle ud i. Vi 

lejede to skibe med plads til 12 personer i hver. Det 

kostede os 5.300 kroner, og det var det hele værd. 

Der var to sejlkyndige fra Vikingeskibsmuseet med i 

hvert skib’.

Den 30. august 2011 bisatte parret deres datter, Saga 

Tinubriel:

De stævnede ud, og ude på fj orden gjorde de holdt 

et sted, som forældrene altid vil kunne se fra land-

siden, når de ønsker at mindes Saga. Instruktøren 

kastede anker og bandt de to både sammen, og så 

begyndte selve ceremonien.

’Først spillede en sækkepibespiller et stykke musik 

- en bid fra et nummer fra fi lmen Braveheart, valgt 

af min mand. Det var helt perfekt, smukt og læng-

selsfuldt. Det greb os om hjertet og skabte den helt 

rigtige højtidelige stemning. Da tonerne døde hen, 

rejste min mand sig og læste et brev op til Saga. Det 

var meget bevægende for os alle. Dereft er var det 
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min tur. Jeg havde været meget i tvivl om, hvad jeg 

skulle skrive, og jeg havde udskudt det til sidste øje-

blik, nok fordi jeg var bange for at komme i kontakt 

med smerten igen. Men sen aft en før bisættelsen 

havde jeg endelig modet, og så kom ordene. At læse 

brevet op derude på havet var det bedste, jeg kunne 

gøre for min datter og mig selv’, siger Spritt.

’Eft er oplæsningen tog vi urnen og dryssede indhol-

det ud på vandet. Vi havde blandet rosenblade med 

i asken, og rosenbladene dryssede ud sammen med 

asken og vuggede blidt på vandet. Dereft er kastede 

gæsterne blomsterhoveder ud på vandet, som vi 

havde opfordret til i invitationen. Det gav en god fø-

lelse af, at de markerede deres deltagelse, og det var 

meget smukt med alle blomsterne og rosenbladene, 

der drev på vandet. Som afslutning spillede sæk-

kepibespilleren endnu et stykke musik, og der græd 

vi alle. Det var så smukt og intenst. Så sad vi lidt i 

tavshed, mens vinden vippede bådene, og blom-

sterne drev længere ud på vandet og spredte sig over 

et større område. Dereft er sejlede vi tilbage. Turen 

tilbage var helt speciel. Der blev ikke sagt så meget. I 

stilhed roede alle synkront, og der var en skøn fø-

lelse af, at vi alle virkelig var fælles om det her, og at 

vores pårørende virkelig forstod vores sorg, som vi 

ellers havde følt os ret alene med’.

’Da vi kom i land lettede stemningen til en slags 

glæde, og der blev snakket lystigt. Vi kørte hjem til 

os, hvor vi havde fået et cateringfi rma til at komme 

med buff et og kage. Der blev spist og hygget, og vi 

var glade og lettede over, at det gik så godt. De føl-

gende dage var vi nærmest euforiske. Vi var så glade 

over at have fået Saga bisat godt og over endelig at 

have fået sagt farvel på en måde, som var rigtig for 

os’.

Forældrene til Saga fi k dermed endelig den me-

ningsfyldte og højtidelige ceremoni, som de havde 

brug for - uden kirken, som de ikke tror på. Når de 

 har brug for at komme i kontakt med kærligheden 

til deres datter, tager de ud til vandet langs fj orden 

og dvæler ved vandets vuggen. Nu er fj orden Sagas 

sted, og de har fundet deres ritual.

Spritt slutter med at sige:

’På 2-årsdagen lejede min mand og jeg en lille båd 

og sejlede ud og kastede blomsterhoveder på fj orden 

- bare os to. Jeg havde skrevet et brev til Saga med 

en silkesnor omkring, som jeg smed i vandet. Det 

føltes som en god måde at markere dagen, helt privat 

og stille, men så tæt på hende som det er muligt at 

komme. At se blomsterne vugge på vandet endnu 

engang gav mig en dyb følelse af ro. Det var smukt. 

Vi var også heldige med vejret, himlen var blå, solen 

skinnede, og det hele var helt perfekt’. 

TEMA: Afskeden med barnet


