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Nu får de dödfödda barnen ett 
minnesmärke 

 

Arnold och Rhené Rydmans dotter föddes i augusti 1959 och var död vid 
förlossningen. Efter 60 år fick de av en slump reda på att hon fanns i en grav på 
Skogskyrkogården. Foto: Lisa Mattisson 
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I två artiklar i DN krävde anhöriga till dödfödda barn att ett minnesmärke eller en 
minnessten skulle sättas upp på Skogskyrkogården i södra Stockholm. Nu kommer 
deras önskan att uppfyllas. 

Thomas Lerner 

Följ skribent 
 

Senaste i ämnet Insidan barn 

 

I slutet av förra året och början av detta år avslöjade DN att flera dödfödda barn fram 
till 1970-talet blev begravda på Skogskyrkogården – utan att föräldrarna fick någon 
information. Trots att de enligt då gällande lagar hade rätt att bestämma vad som 
skulle hända med deras döda barn. 

Journalisten Maja Aases syster ligger tillsammans med 83 andra dödfödda 
spädbarn i en grav som i dag är omärkt. Barnen dog före, under eller strax efter 
förlossningen under åren 1958-1959. 

Efter artikeln skrev Maja Aase och Anna Johansson, en annan anhörig, ett öppet 
brev till kyrkogårdsförvaltningen. De menade att det är ytterst beklagligt att 
Stockholms kyrkogårdsförvaltning har valt att under så många år låta 84 spädbarn 
ligga i en omärkt grav, men menade att detta förbiseende lätt går att rätta till.  

Läs mer: ”Ett barns död bland det svåraste vi ställs inför inom vården” 

”Vi anhöriga uppmanar därför Stockholms kyrkogårdsförvaltning att se över sin 
inställning till ett minnesmärke, och i år aktivt visa hänsyn till oss sörjande anhöriga 
och ordna med en sten.”, stod det bland annat i det öppna brevet. 

Nu blir de anhörigas krav verklighet. Vid sitt senaste sammanträde beslutade 
politikerna i kyrkogårdsnämnden att utreda frågan om var ett minnesmärke för de 
dödfödda barnen kan placeras på Skogskyrkogården och hur det bör utformas. 
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Maja Aases syster ligger tillsammans med 83 andra dödfödda spädbarn i en 

grav som i dag är omärkt. Foto: Emma Eriksson 

I sitt beslut skriver nämnden: 

”Många läsarreaktioner har kommit in till Dagens Nyheter efter artiklarna, med 
vittnesmål om en sorg som inte fått ta plats och önskemål om ett minnesmärke har 
lyfts fram. Vi tror att ett minnesmärke kan fylla en viktig funktion och bli en plats dit 
anhöriga vars barn begravts på olika platser på Skogskyrkogården kan gå för att 
minnas och sörja sina barn. Förhoppningsvis kan detta minnesmärke bidra till att 
läka sår som många människor länge burit med sig.” 

Kyrkogårdsförvaltningen tittar nu på lämplig plats för minnesmärket, och det är 
ännu oklart var det kommer att placeras. Det finns liknande barngravar inom 15-tal 
olika kvarter på kyrkogården. 

Läs mer: Förslag: kartläggning ska minska antalet dödfödda barn  

I nära sextio år svävade Arnold och Rhené Rydman i ovisshet vad som hänt deras 
dotter. Hon föddes i augusti 1959 och var död vid förlossningen. I oktober förra året 
fick föräldrarna av en slump reda på att dottern fanns i en grav på Skogskyrkogården. 

När DN träffade makarna Rydman i december i fjol ville de inte lägga någon skuld 
på sjukhuset eller någon annan. Deras starka önskan var i stället att ett minnesmärke 
eller en minnessten borde sättas upp någonstans på kyrkogården. Det skulle kunna 
bli en plats dit anhöriga skulle kunna gå för att minnas. 

– Vi är otroligt glada och att vårt förslag nu blir av. Det känns fantastiskt. Vi hittade 
vår dotters grav efter så många år. Nu känns det som vår sorg äntligen tas på allvar, 
säger Arnold och Rhené Rydman efter beskedet om minnesmärket. 

hänt. Därför sätter vi punkt även i vår tid. 
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