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Lyngby,18.Oktoberl9l

Dennevejledninger oversattil danskaf Forældreforeningen
,,Vi har mist€tet barn",efter
den norskevejledning: "Sorg hos bam. Søskensbehov" udgivet af den norske forening:
For€ningen.Yi somhar et bam for lite'.
Vejledningener oversatog udgivetmedtilladelsefra dennorskeforeningsamtpsykolog
Atle Dyr€grov.
I Norgeer vejledningenudarbejdetpå initiativ fra Hordalands'gnrppenaf ,,Vi somhar et
bam for lite", og psykologerneAtle Dyregrov,Senterfor Krisepsykologi,og Elin Hordvik,
Bameklinikken,HaukelandSykehus.
Vejledningen€r i Norgeudgivet med støttefra No$k Kollektiv Pensionskasse
A,/S.
På side 13har vi indsaten litteraludisteover bøg€rfor størrebørn.

John KØbk

Forældreforeningen
har udgivetbogen"Fglelserog reflektionernårmanharmistet
et barn" marts2005
Sid€ 3

Indledning
Vi forældre,d€r hår mistet et bam, vit på et tidspuntl tænkemegetover, hvordanden
eft€rladtehd eller søsterssagrealctionforløber,ogom vi uodsvoresringeenergikanhjælpe
bametviderei en sånomal strgprocessom muligt.
Lineranren om emnet€r desvænebegrænset,isærnår det Bælderbømssorgproces.
Da For'ældreforeningen,,Vi har mistet et bam' i fcåret l99l modtoget brev fra den
tilsvarcndenfrske fd€ning Foreningen somhar et bam for lite ' medsendtede flere små
-Vi
gode vejledninger,heriblandi en v€d navn:
hos bun. Søskensbehov'. Efter ar
-Sorg
bestyelsen håvd€læst vejledningenigennemsyntesvi, al den var så god, at den bude
og udsendesi Danmarkaf Forældreforeningen
ovensættes
,,Vi hår mistelet baln". Oversæltelsenog redigering€ner udføt af JohnKøbke.
somhar
Frældreforeningen
har mistetet bam" senderen stor tak til Fn€ningen
-Vi
-Vi
et ban for lite ' for, at (bn n6ske vejledning€r blevet stillet til rådighedfor vcnesforening
i Danmrk.
Artejdå medoversætt€lse
og rcdigeringhar kunnetgennemføesved hjælp af foræl&e
fra føeningen, der har læstkorrekfif og er kommetmed supplerendebemærtninger.
Vejledningenkan rckvirq€s vedhenvendelsetil:

Forældreforeningen,,Vi har mistet et barn"
v/lVlariannBechgaard
9,3520Farum,tlf. 42951548
Mtrnkehøjvænge
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Når en søstereller bru dør, kan bøm oplevesorgpå sammemådesomvoksne. Det kan
imi<llertidværevanskeligtfor forældreat haveoverskudog energitil aI tænkepå deresandre
børn, når et barnmistes. Dennevejledninger mentsomen støtretil forælde, der har mistet
et bam, sådanat de, trodsdet tragiskeder er sket, kan forsu og give støttetil søskende.

Sorgreaktioner
hosbørn
På sanme mådesom voksnekan bøm umiddelbaflefter, at en brcr eller søsterer død,
opleveuvirkelighed, vantroog fraværaf stærkefølelser.Når det førstechok visersig, bliver
bametofte stille og trist til mode,menprotesterog surhedkan ogsåforekomme.
Selv om det ikke er alle børn, der opleverreaktionemesombeskreveti det følgende,er
der mangebøm, som i tidenefter dødsfaldetreagerermed:
-

Stætt frygtfor at væreadskilt fra voksne.Frygtenvisersig somoftestved, at bØrnene
hele tiden vil værcsammenmed forældrene.

-

Søvnfo$tyrrelser

-

Surhed,iritabilitet og vanskeligadfærdi forsøgpå at tilfi-ækkesig forældrenes
(Forældrenehar måskeikke energitil denneopmærksomhed).
opmærksomhed.

-

Barnettrækkersig tilbage,isolerersig, bliver trisl

Det er vigtigt al vide, at bøm ikke sf'rgerpå 6n bestemtmåde; de viser megetforskeuige
reaktioner.Nogle af de vanskeligstereåktionervil blive omtalt i det følgende.

Ængstelse:
,,Geirpå 4 år ville ikkeslippeosaf syneetøjeblikefter,at sLsteren dgde.
Han protesteredestærktmod,at andre skullepasseham, og selvikke
bedsteforældrene,
somhanvar vantLilatværehos,blevgodtagetHan
kornnerind ogkontrollerer, at i leveretpar gangeomnauen.Når hans
er hanmegeturoliglor, athanogsåskal
far tageret eftermiddagshvil,
dø. "
Et dødsfaldvækkerrædselfm en ny katastsofebådehosforældreneog det tilbageblevne
bam. Både småog store bprn kan give udtyk for, at de frygter, at noget skå.Iske med
forældrene,mensomoftest vil det værebørn underl0 år, medenset æl&e bam er bangefor
sin egensundhedog kan give udtryk for stærkfrygt for, at det selv skal dø.
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Ængstelsenfor adskillelseviser sig ved, at bamet,,klistret'' sig til forældrene,og stærk
modviljemod, at forældrcneskalgåfra dem,entendetbareerud af rummeteller længerevæk.

Benægtelse
eller mangelfuldforståelse
af det, der er sket:
egetrum,og han
,Jon il hne, at vi i detnye husskallave Signes
snakkerstadigom, hvorndr hun kontner ilbage. "
..KommerOleikkesnart ?". "Hvor er Ole ?"
,,Anneil tage til hospitaletog hcntelillebroderen. "
Det er let at misforså dissereaktionerhosde mindstebøm som benægtelse
af det, som
er sket,dadetofteer udtryk for en mangelfuldhnkemæssigmodning.Bømi før-skolealderen
tlor, atden, somerdød, kan tilbagekaldes,at dødenikke er endelig,og de tror derfor, at de
dødekan kommetilbage eller, at vi kan besøgedem d6r, hvor de opholdersig. Bøm (såvel
som vol6ne) ac€eptererrealitet€rneslsidt for slaidt - de skifter ofte mellem at benægteog
accepteredet, derer sket.De mindstebehøverat få gentaget,at dendødeer bo(e/vækog ikke
vil komme tilbage igen.
på forskellige
Her er del på sin pladsat nævnenogetom bømsforståelseaf dødsbegrebet
alderstrin.
Børns fqsåelse af døden følger den gerErelle int€llektuelle udvikling, og den sker
gradvisL
Børn utrd€r fem år opleverdødensomgenkaldelig- de dØdekan vendetilbage.Døden
opfattesikke permanent.Bøm i dennealderer meg€tsfubarefor adskillelse, og specieltfor
deyngstevil enhverform for adskillelseoplevessomet merepemanenttab.De mindst€børn
harvanskelighedermedat fostå abcFakteforestillinger,somdenfireårige,der bliver fortalt,
at
er hosJesus", samtidigmed, ar huner begråvet,kan havevanskeligh€dermed at
-Anne
forsu
dese.
Yi måderfor anbefalc,at forældretagerhensyntil dene, når de skal lale medderesbørn.
Børn mellem tem og ti år udvikler en gadvis fsståelse af, at dødener uigenkaldelig,og
deved, atalle livsfunktionerophører.Ihverttilfældeforstårdeogsådødensomuigenkaldelig,
og at denkommertil osalle. Somde yngrebømbehøverdekonkreteudtryk, somkan hjælpe
dem i sorgen(billeder,gravst€do. s. v. ).
Eørn i tiårsaHercn vil havemereabsFakæforestillingerom døden, somvi kenderdem
fra v*sne. Dettebetyder, at de vil værei slandtil at forståmereaf, hvaddødenbetyderpå
længercsigt, og de rea8ererpå, hvadder vil skeefter døden.
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Brrl over ti år ha ofte varskelighedermedat visefølelser.Detteksnrn€r ofteststæ*e$
til udryk hos&enge.

Skyld
Mangebøm er optagetaf, hvorfø dødsfaldetskete- hvadvar årsagentil, at det skete?
,,Helen(9 &) passedein lillebror på6 nåneder.Han blevfuder dQd
p, g. a. vuggedfr.Helenbebrejdede
i barnevognen,
ig selvlillebroderensdqd, og doforeldrene ville tOste hende,sagdehun:"De siger
det baretor ot t6ste mig" " .
Nogle gangetor bøm, at det er der€stanker(f. eks.jalousi) - eller handlinger, som
bevirkededødsfaldet,ell€r dckan bebreitreforældrenefor dødsfaldet.Ofte er det vanskeligt
for dem at sætæord på dette.Foræl&enemåpå en fonigtig mådetagedet op i samtalermed
barneteller læggemærketil, om bametsleg eller tegningergiver udtryk for, at bametføler
skyld.

Forældrereaktioner
Bøns rmktioner på cn s6kendesdødvil ikke bareafspejlederesegensorgog savn, men
ogsåforældrenesreaktionpå dødsfaldetDet er h&dt for bømat seforældregrædeog opleve,
atfarog mcr ikke vis€rdemdenomsorg,de plejer.Forældrei sorgvil nahtrligvishavemindre
overskudtilderesan&ebørn, ogdeteri perioderletforforældrcatbliveutålmodigeogsvigle,
når bøm hæver opmærksomhed.
'
Mangeforældreforsøgerat skjuledercsreaktionerforbømenefm at beskytædern.Vores
erfaringerer, at t ørn er bedsttjert med,at foræl&en€sæfi€rod på de følels€r, de oplever.
Så kan bømenebedreforstå, hvorfc mor eller far reagerer, somd€ gør. Det gfi det også
nemmerefø bametat vise egnefølelsereller al delesfurctank€rmed forældrene.

Hvadkan der gøresfor at hjælpesØskende
med at håndtereen bror eller sØsters
død ?
Hvad qkrl der sigestil benet?
Uansetom dødsfald€tskerpiudseligteller ikke, såvil infsmation og samtalemedbtrnet
haveafg6endebetydningfor detsmnlighedfor a. fcrtolde sig til dfilsfaldeL En del foræl&e

benytteromskrivninger,når et barnsl€l fortællesom et døsfald. Der kan blive sagt, at den
dødesover, er gåsth, eller er tagetpå en rejseeller lignende.No'glegangeudsætterman
at fortællebametom det, derersket-ellerom, at gster eller bmr er begravetog aldrig mere
vil vendetilbage.
Bøm skalhaveumiddelbarogrigtig information forat undgå,at tilliden mellemforældre
og bam ødelægges.
Når bametstiller spøgsmåI,skaldet haveærligesvar.Kendermanikke
s€lv svalet - måmansige:"Detvedjeg ikke". Pådennemådehjælpermanbamettil at forstå
det, der er sket.Bøm har behovfor at gøredødsfaldetvirkeligt- og det skergradvist.Derfor
kan det vælenødvendigtat tale om det sammefler€ gange.

Undgåunødigeadskillelsermellem
barnetog forældrene.
Det er megetalmindeligt, at forældreved dødsfaldladerandretagesig af bømene.Dette
kanøgebametsbekymringfor, atogsåfar og/ellermorskalblive vækaltid.Børnbøradskilles
fra d€resforæl&e mindstmuligl i tiden eft€r et dødsfald.Forældrebør i stedetaccepterc,at
børn har et støre behovfor næfted og kontakl i tiden efter - hvc sværtdet end kan være.

Skal børnseden d6deog deltage
i begravelsen
?
Vores erfaring er, at bøm itke tager skadeaf at se den dødeeller at være med til
begravelsen.De fantasier,bømdannersig om dødenog dendøde, kanfylde dem medmere
frygt end virkeligheden.Vi vil alligevel sige, u forældreneskal øge hensyntil der€segne
følelser, og hvisde slet ikke kan bære tankenom, at barnetskal deltagei ritualerne, såskal
de lade vær€meddet.
Hvis barncttågesmed, er det vigtigt, at deter godtftrb€redt på det,sornskal ske, og ar
en voksen p€rson,som bamet kender, ledsagerog kå.nsvarc på spørgsmåIeller fonælle
ndervejs- og bagefter.
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Hvordan bearbejderbarnet selv

tabetaf sin bror eller sØster?
Børn harsiort b€hovfor at mindesdendøde- og samtidigbearbejdedet, der er sket.Det
gør bm blandtandetpå følgendernåder:
1)

Barnetserpå biUederaf dendøde.I perioderkan det skedagligt. EUerbametkan
vælgeet stykkeaI den dpde'slegetøj, somdet bser rundt med, og som det måske
sovermedi sengenom natt€n.Dettekan seshosselv megetsmåbøm.
Bametvil gernetil gravstedelHvis gravst€deter tætpå, hvor barnetbor, kan bamet
opsøgedetalene.Del kanogsåønskeat opsøgesteder,det harværelMmmenmedden
afdøde.Selv om det kån væresværtfor forældreneat gøe disseting sammenmed
barnet, vil det væretil hjælp fø beggeparter.

2)

Bametfu bea$ejdetdet, der er sket ved at stille spørgsmåltil forældrene.Foældle
fortæller, at der kommeren rækkes?ørgsmålom denafdødeog om dgden.
,,Måttebabyenklatreheltop til himlen?"
,,Har babyentQjpå i lcisten?"
Mangebpm stiller realistiskespørgsmåI,son er vanskeligefor forældrcneat svarepå.
ved hele tiden at st le meredeøljeredespørgsmåløgerbametsin fmståetseog kan
bedæMndleredet skete.Barnetsdfuekte,og ofte brutalespørgsmåI,kan værebåde
smerteligeog vanskeligeat svarepå, mendet er nødvendigt, at forældrenesvarer
ærligt og indrømmer, nfu de ikke ved besked

3)

Forskelligeformerfo leg hjælperogsåbarnettil bedreat forstå
Mangebpm udf6er begravelsesrinraler
ved, at debegraverdyr og insekter. Dett€er
til støtteog hjælpfor dem, nårde forsøgerat fsstjl det, der er sketmeddendøde.De
kanogsålavetegningeraf gravstedermedkorselleraf andresituationer,somharmed
dødenat gøre.Detteer bømsnaturligemådeat få .snakketud" S - og få fontåelse
for det skete.Forældremå ikke forsøgeal stoppeen sådanleg. Hvis b&net har værct
vidne til et dramatiskdødsfald, sk€rdet nogle gange,at bametgentagersammeleg
om og om igen, dag efter dag, måskeilang tid. Hvis det fortsættermed såmme
int€nsitet eller så længe, at forældrcne bliver bekymrede, må de kontakte en
børnepsykologeller bffnepykiater for at fåråd om, hvordånbametsscrgarbeilekan
hjælpesvidere.

Side 9

Råd til forældre!
I detfølgen& givesendehåd, somkan hjælpeføældre til at støttedercs bam i densorg,
det oplever.Vi vil sErkt undersE€ge,
at rådeneskat tilpassesdenenkeltessituation.

Åben og sandfærdig
kommunikation
*
*
*

Vent ilte med at fortællebametom dødsfaldet.Giv nøjagtiginformation om,
hvadd€r skete.
For@l, at dendødeal&ig vil kommetilbage.
Foatælom besravelsen.

Undgåforvirring
*
+
*

Tal itke om rejseeller søvn.Brug mdet død.
Undgåabstrakt€fortlaringer.
Brug faklaringer, somer tilpasselbametsalder.

Giv god tid til tankevirksomhed
*
*
*
I
*

Giv dig god tid til at tale medbaflEq selvom det er vanskeligt
Spøgsmålfi'a børnskal besvares,selv om de har spurgtom det sammemange
gmgefø.
Gennemgådet, dex€r sket, med bunet flerc gange.
Lyt til banets tankerog opfanelseaf dødsfaldet.
Iåd bamettegneog lege det skeae,såde ffu udEykt det på d€xesegetspmg.

Gør tabetvirkeligt
*
r
t

Iåd baner sedendødeefter ødsfaldet
Iåd båmetdeløge i begravelsen/bisættelsen.
Skjul ikke tankerog føtels€rfcr bamel
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*
t
*

Skjulikke mindenre- sefotoalbum,sepåbi ederog film.
Tag bametm€dpå besøgpå kirkeg&den.
Sorg,savnog længseler naturligereaktionerhos bøm. låd barnetføle, at det er
tilladt at vise dissefølelser.

Kontinuiteti hjem,skoleog børnehave
*
+
*

Undgåat bametmå adskillesfra foræl&eneved, at de må bo hos bedsteforældrene; selv korte adskillelserkan skabeangst.
Forsøgat bevarchjemmetssædvanligerutiner.
Accepterat bffnet kan opleveet øgetbehovfor næried og ryghed.

Barnetsangst,for at de selveller
forældreneskaldø, dæmpesved:
+

Du må forsilre dit bam om, at nye dødsfaldikke vil ske-og tale medbarnetom
den frygt, det føler.

dæmpesved at:
Skyldf@lelse
*
*

hgve at overbevisebametom, at intet afdet, de har tænlt eller gjort, er årsagtil
deL der er skei.
Tal med bamet, hvis bametgiver udtryk for skyldfølelse.
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Afslutning
Bøm sørgerpå forskellig måde.Der er flere ligheder endulighedermellem voksnesog
bømssorg.De sammesavnog længsler,de sammetankerog stærkefølelser, somseshos
vokne, kan oplevesa-fbøm, der mister en bror eller søster.Men bøns reaktionerer i stor
udsFækningafhængigaf denmåde,vi voksnekan mødebametpå, og deforudsætninger,vi
giver dem til at bearbejdederesfplelserog reaktioner.
Vedarbåmeter medi sorgritualerne(begravelsem. m. ), vedat kommunikationeneråben
og sandfærdigog ved at tale medbamet, om det sket€, læggesdet bedstegrundlagfor, at
bametkan grge på sin egenmåde.Dettekån væreet tungt ansvarfor forældre, der selv er
i sorg.Men det kanogsågive grundlagetfor et fremtidigt nænog Eygt fællesskabi familien.
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Litteratur
for større børn
AaseFossAbrahamsen
D€t var ikke Din skyld, Haase,l9E5
HanneBrandt
Dcn blå cykel, Munts gafrd, lg%
folf Dækø
Ah, Marie, Brannerog Kcrch, l97Z
Ilsse Ekholm
Du skal ikke være beDge,Munlsgaard,
E3
Wivi Læth
Percr er død, Aschehoug,lgEl

KarinLorcnEen
Stineog Morten,Cyldendal,lggl
CudrunMebs
Birgit, Munfsgåard,l9g4
ToonyRizak
Fanel Kaspcr,Gyldendal,l9g2
DorisBuchanan
Smith
Husk€rdu sDagetraf brmbær?
GyUendal,l9&4
EvaWikander
JoheDer død,Høsr,l97g

Kårin LdenEen
Stine, cyldendat, 1980

Børn kan ogsådø...
oe_!t0ø1tørnogg, ælv on bømedøtbligheden
i Danmarter tavi forholdtil fa 50
. f
år
siden.Hven& dræbes
mangemenrcsker
*d-t"fihrlyk *;:;"-rr;;,
åf demer børn.
peter,
.fryry :q ryniU* tegekarun€rar, bliveri Wivi Iærhsbogpeterer drd, dræbved
en trafihrlykte.
Bogenhardterisæran hmilts r-s;;;;,i;rd"r
angsroguryghedFørstdaHameerptr ugerefterbegra.verse"
fe hni€ ;; ; tii reÅgra", h"o. æ rad€"
i snakmedengammel
dane,derharmiset,h .;;g"å-ltltil;æc€pr€r€
detskel€.
_Også DenBlå cykclaf llanneBrandthandleromat misæenkammerat
ve<!enrafiku_
-lyl*e.
Ninamist€rsåtedessin
ueos"vednæ,Mdi;e]i
;får;dr*il;
ilrå;C,
atdehjætperhendevedikkear,.le omveninde;N;
i, arhunsrrt€r
G;;
ilåhg

et hævntoglmod biler. Hun løberhjemnefra og mødcrenkvindc, sornhjælperhendemedat
sesin sorgi øjneneog til at lale om det, der er sket.
Ej hellerpigenNfuusomgivelseri AaseFos Abrahamsens
bog D€t yar ikke min skyld
foflnårat hjælpehendei h€n&s soryog skyldfølelseover,atvenindendG vedentrafikulykke.
Senereda hun tilhinger somm€rferienhos familiensven,en ældremand,hvis koneer dgd,
får hun dogbeæbejdetoplevelsenog lærcr al leve med sin sorg.
I JohaDer død afEvar#ikander,er dethovedpersoneme
Danielslillebror, derbliver hårdt
kvæst€tved en trdfikulykke og dør. På grundaf fcræl&enesrealilion - modercnresignerer
fulGtændig- følerDanielsig glemtog til overs.Her skilftes hansangstogmagtesløshedover
ikke at kunne rcdde Johan meget overbevisende.Bogen er en skarp protest mod
trafikplanlægningen,
uden
samtdet,at såmangedødsfaldog alvorligt kvæstedeaccepteres,
at der gøresnogeteffetli\4 ved det.
OgsåMariei RolfDøcken Åh, wtarie følersigtilsidesatog svigtet,isæraf moderen,efter
hendesbrorer blevetkøt over.Mde bliver indesluttetog muL o'ghunønsker,al hunselvvar
dø4 såmoderenkunnetænkepåhendeogså.Efærtondenopdagermderen dog,atMarieogså
eksisterer.
Bo i Lass€Ekholns bog Du skal ikke vær€bangeomkommerveden drukneulykke;han
harlåntvennenl:sses båd.tåsse føler,at haner skyldi ulykken,dåhanikke havde&ionbåden
sejlklar. Men Bo hav(b ikke redningsvestpå.
Det slGr,at børn dør af sygdom-Thomas'bedsteven Kasperi bogenFarvel Kasp€r af
TonnyRizakbliver pludseligsyg.BådeThomasog Kåsperbliver angsteog utryggepå grund
afKasperssygdom,somingen i startenvedhvadcr. Efterhåndenkonståteresdet,aJKåsT|er
harensvulsti hjemen.Bogenfølgerde to drengesrealrionerpå sygdommens
udvikling indtil
KaspeB operalionog død. Hans humgrsvingninger,som følge af sygdommenskarakær,
beshives gribende.Thomasføler samvittiShedsnag
over at værc sammenmed veninden
Pernille,nen samtidiger hunog hansforæl&eenstorhjælpog støttefor hami densværctid.
Bbgit, afGudrunMebs,handleromto søskende,
hvordenældstepigepludseligbliver syg
og døraf enlcræfBvulsti hjemen.Lillevsterens spekulationerbeslrivesmegetrealistisk;hun
forstårikkerigtig, hvadderskerogopleversygdommensommærkeligog shæmmende.Efter
at Btgit er dø, forklæ mod€renfint lillesøstercn,hvordanBirgit kan leve viderc i deres
tanker,ved at de aldrig glemmerh€ndeog oftr taler om hende.
Karin Lorentsenfortælleri Stineom denniårigeStineog hendestohige lillebror Morten,
derlider af leukæmi. Påettidligt tidspunktanerSrine,aI brcdercnskaldøog hun gørsigmange
0ankeromd@n, og hvadd€rkommerefterdøden.llandlingen i forfatærensandenbogStine
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oEMorten $dter enugeefterlillehodercnsbegravelse.
Sørsredelen
af bogenfodæll€rom
Stfurcog forældlenes
på forstellig måde.
fodnld til hinanden.Deressug gennemleves
Moderenskjulersin sorg,hvilket piner Stinemeget,mensfadercnog Stinebedrekan
bearbejde
den,Til slutvedkender
modercnsigsinscg møeåbentog <lelerdenmedStine.
DorisBwhananSmithfGtæU€ri Huskerdu snagenaf bmnbær omennierig&€ngs
reåttionerpådetuforståelige
i, at hansbedstevenJarniedøraf et bistikogsåledes
pludselig
forsvinderld af hanstilværelse.
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