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9 SIDOR

OM VÄGEN
UT UR SORG
När vi är unga händer det att vi tänker att
det kanske, kanske går att leva sitt liv utan
att vi skadar oss. Det händer att vi tar omvägar
kring de vassa kanterna, vi håller undan för det
som smärtar.
När vi är unga händer det att vi
klarar oss.
Ju längre vi lever vet vi. Att sorgen är en så
ofrånkomlig del av livet, att den inte går att
undvika. Den drabbar med ibland förödande
kraft. Den drabbar ibland, ofta rentav,
orättvist, nästan planlöst.
Det finns inget rättvist när barn dör.
Det finns inget rättvist när vi förlorar dem
vi älskar, alldeles för tidigt i livet.
Ändå händer det, varje dag. Människor
drabbas, och tar sig igenom.
De här sidorna handlar om sorg, från svart till
mindre svart, från grått till grått. Om sorg som
ljusnar, men som inte går över.

●

Marianne
miste två barn
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●

Mor och dotter
om tabusorgen
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– En morgon
vaknade jag
och kände att
livet återvänt
Det är svårt att tänka sig en tyngre sorg än att förlora
ett barn. Men att förlora två? Kan man resa sig, någonsin, efter det? Författaren Marianne Cedervall har lärt
sig att det går. Man kan till och med bli lycklig igen.
Text och foto Marianne Westerlund
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Här, på östra Gotland, har
Marianne en av flera fasta,
trygga punkter i tillvaron.

● Julen står för dörren, det är sent
70-tal. Marianne Cedervall är mitt
uppe i julstöket hemma i Vittangi
i nordligaste Lappland. Ute råder
svartvinter. Det kompakta mörkret
bryts då och då av ett flimrande
norrsken som lyser upp yrsnön utanför fönstret. Ett blåljus far förbi.
Sedan kommer samtalet. En röst
säger att Mariannes tolvåriga dotter
Lina blivit påkörd av en buss. Hon
har livshotande skador och är på väg
i ambulans.
– Då stannade tiden, säger Marianne, och blir sittande tyst en lång
stund. Att som mamma försöka sätta
ord på vad som händer inom en när
man förlorar ett barn går inte. Det
är den svåraste sorg som finns. Och
har det hänt en gång, tror man ju
aldrig att det kan hända igen.
Men det skulle hända igen …
Vi sitter på en vitmålad glasveranda i ett före detta metodistkapell,
medan Marianne berättar. Platsen
är en liten socken på östra Gotland.
Här sitter Marianne ofta, betraktar himlens olika skiftningar över
skogskanten, alla blå toner som kan
djupna i mörkaste rosa. Kapellet har
funnits i familjens ägo sedan åttiotalet, en viktig punkt att samlas vid.
För tiotalet år sedan köpte Marianne
loss det, rustade upp och renoverade
till året-runtbostad. Som sig bör i
ett tidigare kapell finns här religiösa
symboler, inte för många, men en
anstrykning. På den gamla kyrkorgeln står Thorvaldsens Jesus-staty, uppe på sovloftet hänger söndagsskoleplanscher med bibliska motiv.
Hennes pappa var präst. I gamla
kassaböcker hon hittade under renoveringen såg hon till sin förvåning,
att han till och med varit här och
predikat några gånger på 50-talet.
– Det var väl det absolut bästa
som kunde hända mina religiösa
föräldrar att jag bosatte mig i ett
kapell, säger Marianne och drar på
munnen.
Vi går tillbaka i tiden igen. Hon
minns att hon stod och rullade kokosbollar den där eftermiddagen när

samtalet kom. Bara några hundra
meter från hemmet hade Lina träffats av den tunga bussen. Förmodligen såg hon den inte i snöovädret.
Efter en lång ambulansfärd flögs
de i ett skakigt plan till Norrlands
universitetssjukhus. Tidigt förstod
Marianne att det inte skulle gå
vägen. Ändå levde hoppet om ett mirakel. När frågan ställdes låg Lina
kopplad till en respirator. Skulle den
stängas av?
– Det är en orimlig fråga att svara
på! Men vi behövde aldrig ta ställning. Lina gav upp efter tio dagar.
I ett töcken firades julen med de
två andra barnen. Vidden av vad
som hänt kunde hon inte ta in. Kroppen reagerade med ett maximalt
stresspåslag. Magen värkte, hjärtat
dunkade, sömnen uteblev. Likt dimma från havet trängde smärta och
sorg in i själen. På den tiden fanns
ingen professionell hjälp att få, man
fick klara sig bäst man kunde. Marianne minns alla månader där hon
och barnen satt tätt intill varandra
i soffan och läste saga efter saga
efter saga. Det var deras terapi. I sin
ensamhet bad hon.
– Jag har nog aldrig bett så mycket till Gud som då. Någon måste ju
ta hand om Lina och jag visste ingen
annan än Gud som kunde göra det.
Tron blev en räddning. Hon har
aldrig ifrågasatt existensen av en
högre kraft. Men hur förklarar man
en god och allsmäktig Gud när det
käraste man har rycks bort? Marianne svarar med att berätta om en
troende ung kvinna från Sarajevo
som hon mötte på en flyktingförläggning, där hon en gång arbetade.
Hur kunde hon tro, när hon upplevt
så många fasansfulla saker? Svaret
blev, att om hon inte haft sin tro så
hade hon aldrig stått ut.
Marianne var tapper. Sorgen
kapslades in. Följden blev en massiv
huvudvärk som inte gick över. I mer
än ett år höll den i sig. Hon fick
rådet att fasta och att prova makrobiotisk kost.
– Det hjälpte. Jag käkade råris

”Jag har nog aldrig bett så
mycket till Gud som då.”
Nr 2 2018
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”Då sade jag till alla högre makter:
Inte en till! Jag har fått min beskärda del.”

Marianne
Cedervall

Gör: Skriver och
reser.
Familj: Två döttrar,
åtta barnbarn och
tvåbon Hans-Erik
Sigra, 66.
Bor: Västerås och
på östra Gotland.
Ålder: 68.

dagarna i ända, jag
har aldrig mer ätit
råris sedan dess.
En morgon vaknade jag och kände
att livet återvänt.
Åren gick.
Marianne läste på
universitet, fick ett
barn till, arbetade, skilde sig och
flyttade söderut.
Barnen blev vuxna, barnbarnen
kom. Hon mötte
sin tvåbo – tycker att ordet låter
bättre än särbo –
Hans-Erik Sigra,
som hon har en
fast relation med
sedan tjugofem år
tillbaka. Att bo på
var sitt håll fungerar bra. Ibland som
nu är de på ön,
ibland i Västerås
och ibland i Orsa
där han bor. Och
ibland ses de inte

alls.
– Det är fint att ha någon att gå
till. Det blir ett annat lugn i ett förhållande när man är äldre. Man blir
bekväm med sig själv och orkar inte
hålla på och bråka längre.
De hade varit ett par i tiotalet år
när Mariannes son Jacob, då 30,
blev inlagd på S:t Görans psykiatriska avdelning för svår depression.
Varningstecken hade funnits. Året
innan hade han försvunnit hemifrån,
sagt att han inte ville leva längre.
– Då sade jag till alla högre makter: ”Inte en till! Jag har fått min
beskärda del. Nu får det vara nog!”
Som ett snälltåg kom alla undertryckta känslor från Linas död framrusande. Marianne gick till doktorn,
berättade om Lina och Jacob och hur
svårt det var att klara ett tufft jobb
på Migrationsverket när hon själv
höll på att krascha.
– Den doktorn tänker jag på
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ibland. ”Tuffa jobb är det många
som har”, sade hon, och menade att
det var bara att bita ihop. Jag bad
henne dra dit pepparn växer.
Läkaren sjukskrev henne motvilligt. Marianne började i terapi. Den
djupa sorgen förlöstes.
– Jag lärde mig att man måste
ta i itu med saker och ting när de
händer. Jag hade inte tillåtit mig
att sörja på riktigt, bara förnuftigt
gått vidare. Det finns kulturer där
man lägger sig ner och toksörjer i
fyrtio dagar, man riktigt hänger sig
åt sorgen. Det tror jag på. Men vårt
samhälle ger oss inte utrymme, man
ska vara så duktig.
Jacob låg inlagd i åtta månader.
Marianne stod på benen tack vare
sin psykolog. Mor och son pratade
mycket om allt. Om saker de aldrig
vidrört tidigare, och de kom varandra nära.
– Jacob berättade om den svåra
mobbning han utsattes för i skolan
som barn. Mobbning är livsfarligt!
Det präglade hela hans liv. Han
kände sig värdelös och var övertygad om att alla skulle må bättre om
han inte fanns. Detta trots att han
hade så mycket att glädjas över; en
livspartner, fyra små barn och ett
bra arbete.
Trots den fina kontakt Marianne
och Jacob fick med varandra, blev
Jacob allt sjukare. Han kände att
livet blivit en börda som han inte
längre orkade bära. Han beslutade ta sitt liv. Några dagar före sitt
självmord ringde han Marianne och
sade: ”Mamma, om jag blir jättesjuk igen, kommer du att bli så där
hemskt mager då?” Sitt svar ångrar
hon än i dag.
– Jag sa till Jacob att det bara
skulle vara bra om jag gick ner
något kilo. Så vansinnigt dumt! Allt
han ville höra var förstås att jag
skulle tyna bort av sorg! Sånt kan
jag gå och älta.
Ändå fanns en viss förberedelse.
Jacob var väldigt sjuk. Och till skillnad från Lina var han vuxen och
fattade ett eget beslut. Det har Ma-
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rianne lärt sig respektera. När Lina
dog ändrades tillvaron blixtsnabbt
och helt utan förvarning.
– Men ändå. Innan du kom låg jag
här på golvet och målade och bråkade på Jacob i tankarna. Jag fick en
känsla av att han satt där uppe på
loftet och tittade ner på mig medan
jag svor i mitt inre över den jäkla
ungen som inte finns här längre.
Efter Jacobs död blev Marianne
oändligt trött. Mest låg hon på soffan. Det var skönt att tillåta sig att
bara ligga. En dag hade hon en fönsterputsare hemma. Han hade ingen
aning om vad hon gått igenom,
såg bara en helt orkeslös kvinna.
När han gick, sade han: ”Nu är det
klart, och nu ska du nog se att
både du och fönstren blir lite
gladare!”
– Då kom jag på det. Tänk om folk
ändå kunde komma hem till en och
städa upp dammtussarna i hörnen
eller baka en kaka!
– Mitt bästa råd är att inte lämna
en sörjande människa ifred. Det är
bara att störa! Prata på. Det finns
inget värre än tystnad.
Lite schablonmässigt säger man
att tiden läker alla sår. Tiden är en
bra vän på många sätt, menar Marianne, och kanske gör den såren lite
mindre, men de försvinner inte helt.
Det går inte att vänja sig vid sorg.
– Sorg måste få ta tid. Och för
att citera min lappländska svärmor
Ingeborg: ”För att orka sörja måste
man få skratta emellanåt”. Det är
tillåtet att ha trevligt mitt i sorgen.
Man måste få ta en paus, se en rolig
film, läsa en rolig bok. Sedan kan
man sörja lite till.
Varje dag efter 60 har Marianne
funderat över sin egen död. Tankarna vill hon helst fösa undan. Det
duger inte att gå runt och älta att
allt kommer att ta slut en dag. Det
är med döden som med solen, man
kan bara titta på den en kort stund,
sedan måste man vända bort blicken. Fast, filosoferar hon, ingen vet ju
vad som händer sedan. Tar allt slut?
Hon tror inte det. Och det är inte
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döden i sig, utan förlusten av allt
runtomkring och tankarna på vilket
sätt man kanske dör som är jobbiga.
– Tänk Magdalena Ribbing som
ramlade och dog från en sekund till
nästa. Det kunde ha varit du eller
jag …
En dag kommer döden. Och ju äldre man blir, desto oftare händer det
att vänner och bekanta går bort. Marianne minns sin mamma på ålderns
höst. Stup i ett verkade hon dra på
sig sina svara begravningskläder.
”Ja, ja, nu ska man på begravning
igen”, suckade hon.
Trots förlusten av två barn och
andra tuffa händelser i livet, som
två skilsmässor, har Marianne lyckats vända negativt till positivt. Hon
älskar livet, och betonar att det går
att leva vidare efter sorgen och ha
det bra. Det går till och med att vara
lycklig.
– Det kan ta olika tid att komma
igen, men jag har aldrig sett vitsen
med att gräva ner mig. Pappa brukade säga, att jag är som en katt som
alltid landar med svansen rätt upp.
– Livet innehåller både glädje
och svårigheter. Livet är, som en
präst sade. Det pågår ständigt och
ingen kan förutse vad som händer i
morgon.
Det skymmer utanför kapellet.
Marianne tänder en brasa. Härinne,
bland möbler och gamla saker från
mormors och morfars tid, väver hon
sina berättelser. Åtta romaner har
det blivit, den nionde är på väg.
Medan väggklockan i stadig lunk
tickar fram sekunderna – det enda
ljud som hörs – tar hennes böckers gestalter form för hennes inre.
Skriver gör hon på sin andra hemort
Västerås. Men det är här, i en nästan svunnen tid, hon finner sin inre
röst. Vi kommer in på hennes författarskap. Debuten skedde en månad
före hennes 60-årsdag. En fråga hon
ofta får, är hur i all världen man kan
börja skriva när man är så gammal.
– Min ålder hade jag inte en tanke
på! Inte förlaget heller. Som pensionär har jag äntligen tid att skriva.
Redan som liten dagdrömde hon
om en framtid med pennan i handen.
Men livets vägar leder som bekant
inte alltid rakt mot målet. Fram till
pensionen arbetade hon som lärare,
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som personaladministratör, som chef
på en flyktingförläggning.
– Men jag kände alltid, säger Marianne med emfas, att jag skulle bli
författare en dag. Tid att skriva fick
jag först vid 50 när barnen var vuxna, sedan tog det tio år innan första
boken kom ut. Jag ville komma på
vad jag skulle skriva och för vem.
Eftersom det inte fanns så många
böcker där kvinnor i hennes egen
ålder var huvudpersoner, beslutade
hon sig för att skriva för dem. Livet
stannar inte av för att man blir
äldre, det går alldeles utmärkt att
skaffa sig både häst och fästman när
pensionen trillar in. En bok om året
har det blivit.
– Mysdeckare, säger folk. Fast det
finns inget mysigt i att mörda. Men
miljön och karaktärerna är mysiga.
Huvudpersonen är en gotländsk
miss Marple som möter en pensionerad Tom Barnaby. Men medan miss

SE SIDAN 136
Marple mest sitter i
sin fåtölj och stickar,
flänger bokens Anki
Karlsson i väg i farliga
situationer.
– Det kan låta makabert, men jag tycker
mycket om dödsscener.
Jag känner mig bekväm med att skildra döden, skriver
väldigt gärna om begravningar.
Hon tror att döden både fascinerar
och skrämmer oss. I deckaren blir
den ofarlig för att den är på avstånd.
Vi är inte själva inblandade, men
närmar oss tanken på det som en
gång ska ske. Marianne skriver med
galghumor, driver med döden. När
Anki Karlssons surgubbe till man
äntligen somnar in för gott drar hon
en suck av lättnad.
– Hade jag inte upplevt det jag
gjort, kunde jag inte skriva så här.
Döden har nästan blivit min vän.●

”Jag känner mig bekväm
med att skildra döden”

Mariannes Gotlands-hem är
ett gammalt metodistkapell.

HENNES MAMMAS SORG BLEV EN DOKUMENTÄR
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– MIN SORG BLEV MIN
DOTTERS INSPIRATION
Bär du också på minnet av att föda ett dött barn, då för länge sedan när sorgen
och smärtan inte fick ta plats? Lena Ekberg har varit där. Och hennes dotter
Karin Ekberg har gjort en film som bryter detta tabu.
Av Lena Tallberg Foto Paulina Westerlind
● Året är 1977. Lena Ekberg väntar sitt första barn. Hon mådde bra
men hade gått tio dagar över tiden
så hon begav sig till mödravården
för kontroll.
– Där upptäcktes något och jag
uppmanades att åka in till förlossningen tillsammans med min
dåvarande man. Där röntgades jag.
Jag märkte att något var fel, mycket
fel. Och det var det. Vårt barn var
gravt skadat, så skadat att det inte
skulle överleva. Sorgen var dubbel.
Först sorgen över ett skadat barn,
sedan sorgen över att barnet inte
skulle leva.

Världen rämnade för Lena, säkert
också för Kjell, hennes dåvarande
man, pappan till barnet, men det här
är hennes berättelse som hon delar
med tusentals. Sorgen är annorlunda för kvinnor som var med om detta
för mer än 30 år sedan. Världen
rämnar än i dag varje gång detta
händer, men i dag får sorgen ta plats
och synas, i dag finns kunskap och
omvårdnadsrutiner. Om detta har
Karin Ekberg, Lenas dotter, gjort
en dokumentärfilm, Efter Inez.
– I min första film Att skiljas
skildrar jag året mina föräldrar bröt
upp från ett 38-årigt äktenskap.

”Jag blev ensam med min sorg,
i en korridor bredvid mammor
med levande nyfödda bebisar.”
Så kan du
se filmen

Filmen Efter
Inez har visats
på bio, SVT och
SVTplay. Nu kan
du se den här:
efterinez.se,
följa den på
facebook.com/
efterinez och
diskutera under
#efterinez
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I den filmen pratar de även om det
första barnet de fick, som inte fick
leva. När Att skiljas 2014 visades
på bio och på SVT, var det folk som
hörde av sig till mig för att berätta
att de också gick med en tyst sorg
över att ha väntat och fött ett barn
som de sedan förväntades glömma
och låtsas som att de inte saknade.
Det berörde mig starkt.
Tillbaka till BB 1977. Då 27-åriga Lenas berättelse fortsätter. ”Vi
sätter igång dig i morgon bitti!” sa
läkaren. Lena frågade försiktigt om
hon skulle snittas. ”Nej, du kommer
att ha glädje av en vaginal förlossning nästa gång”, blev svaret, ”du
får all smärtlindring som finns att
tillgå eftersom vi inte behöver ta
hänsyn till barnet”.
– Det var svårt att höra eftersom
det var mitt barn de pratade om,
som fortfarande levde!
Trots igångsättning hände inget
och Lena fick nya doser av igångsättningshormonet som skulle starta
värkarna.
– Mellan den 24 november och
7 december åkte jag fram och tillbaka, medan barnet fortfarande levde
i min mage. Två dagars igångsättning, två dagar hemma med hormonbehandling och sedan tillbaka till
sjukhuset, igen och igen. Hem till
rummet med barnsäng och barnkläder och allt vi hade förberett. Ingen
på sjukhuset frågade om det fanns
någon som stöttade oss därhemma.
Den 30 november 1977 drabbades
Tuve på Hisingen i Göteborg av ett
jordskred, det så kallade Tuveraset,
där nio människor dog.
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Karin Ekbergs filmer bottnar
i sin mamma Lenas livs
erfarenheter, till exempel
skilsmässa och kvävd sorg.

Karin Ekberg

Gör: Dokumentär
filmare.
Familj: Sambo och
hund, en jack russell/
papillon.
Bor: I Midsommar
kransen,
Stockholm.
Ålder: 38.

Lena Ekberg

Gör: Pensionerad
förskollärare.
Familj: Sambo.
Bor: I Bromma,
Stockholm.
Ålder: 67.

– Där rämnade marken, tänkte jag.
Och här hade hela min värld rämnat.
Jag tittade ut genom fönstret och såg
livet pågå, jag förstod inte hur det
var möjligt för bussarna att gå medan min värld hade stannat.
Förlossningen var smärtfri men
Lena var extremt trött, utmattad
och psykiskt slutkörd.
”Det här barnet ska ni inte se”,
sade läkaren. Barnet togs ut och
Lena flyttades till ett rum på en
annan avdelning.
– För förlossningspersonalen var
arbetet över då. Jag blev ensam med
min sorg och smärta, i en korridor
bredvid glada mammor med levande
nyfödda bebisar och tänkte att jag
måste därifrån, berättar Lena och
Karin flikar in.
– Och någonstans på sjukhuset
levde barnet i tolv timmar …
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– Barnet fick inget namn, ingen
bild och det var bara jag och min
man i sjukhusets kapell när barnet
skulle begravas.
Trots att det gått 40 år nu finns
smärtan fortfarande i Lena. Ingen
kuratorskontakt erbjöds under
hela den här perioden. Hon sjukskrevs tre veckor från sitt arbete
– med förskolebarn.
– Jag kände att jag inte orkade
så jag anmälde mig till en kurs i
sömnad och mönsterkonstruktion i
stället. Jag började knyppla och gjorde en lång, bred spets som jag sedan
satte på en dopklänning.
Karin konstaterar att allt fokus
låg på det fysiska och medicinska
från vårdens sida medan den psykiska omsorgen var obefintlig.
I Karins aktuella dokumentärfilm
Efter Inez följer hon paret Denize
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och Filip, vars efterlängtade dotter
Inez dör i Denizes mage i vecka 37.
För dem blir situationen annorlunda
än för Karins föräldrar. De får en
chans att lära känna sin döda dotter
under tre dagar, hålla en namn
ceremoni på sjukhuset, ta fotografier
och hand- och fotavtryck. Filip tog ut
Inez på en promenad, och familj och
vänner kom till BB för att hälsa på
och bekanta sig med Inez – och blev
så en del av familjens historia.
– Man kan inte själv ha kunskapen om vad man behöver i en sådan
här situation. Det är därför det är
viktigt att de som möter drabbade
föräldrar har kunskap om hur de
kan stötta och hjälpa.
Karin blev till redan
två månader efter det
VÄND
första barnets död.
– Budskapet var att vi
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skulle försöka igen så fort som
möjligt. Men hur mycket hade jag
återhämtat mig? Under den nya
graviditeten hoppades omgivningen på att allt som hänt innan
skulle vara glömt, att jag bara
skulle vara glad. Men man kan
inte ersätta det döda barnet med
ett annat. Sorgen fanns ju kvar,
parallellt med glädjen.
Som vuxen reflekterade Karin
över varför hennes föräldrar alltid
sa ”det” eller ”barnet”, varför Lena
hade en distans till något som varit
så nära och som hade vuxit i hennes
kropp. Karins arbete med filmen
Efter Inez har gjort att de haft
många samtal om hur föräldrar bemöts i dag, jämfört med på
1970-talet. Lena har funnit lite tröst
i att mycket har förbättrats.
När Efter Inez visats på biografer
med samtal efteråt har det blivit
rörande möten mellan nyblivna föräldrar och äldre generationer. Karin
berättar om en kvinna som tog till
orda efter en visning. ”Det är 47 år
sedan det hände mig. Då betraktade
man det som om jag hade nyst.”
– Det är en hel generation som
har en livsavgörande erfarenhet som
varken fick finnas eller bli bekräftad, säger Karin. Vad gör det med en
människa? En relation, en familj?
– Tystnaden är svårast, att det
inte gick att prata om det. Inte
ens min egen mamma gjorde det,
säger Lena. Jag har sett filmen
flera gånger, och varje gång öppnar den nya skikt i mig. ●

Att ha en dotter som är dokumentär
filmare har hjälpt i sorgen.
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INGELA SÖRJDE
OCH FORSKADE
När Ingela Rådestad för 36 år sedan smekte sin döda
dotter på kinden kom sköterskan och desinficerade
hennes hand. I dag är hon professorn som arbetar
för en värdig omsorg när barn dör vid födseln.
Av Lena Tallberg
● Omvårdnadsvetenskap. Känn på
ordet. Kunskapen om hur vi vårdar
patienter. En kunskap som inte renderar några Nobelpris och kanske
till och med har låg status i forskarvärlden. Men i Sverige har vi sedan
1980-talet professurer i ämnet, och
en av dem har Ingela Rådestad som
forskat i 20 år. Varför? Jo, hon, liksom Lena Ekberg i intervjun intill,
var med om att förlora ett barn, och
ville förbättra vården för drabbade.
Hon sörjde – och forskade. Vi börjar med forskningen.
– Förändringen av vården för
föräldrar som förlorar ett barn vid
födseln kom i början av 1980-talet,
säger Ingela i sitt arbetsrum på
Sophiahemmets högskola i Stockholm. I dag har vi en god omvårdnad
där både barnmorskor och undersköterskor är nära föräldrarna.
Ingela utbildade sig till sjuksköterska med planen att bli barnmorska, men efter att ha fött ett dött
barn, tänkte hon först att hon inte
kunde bli det. Det kunde hon, och
skrev även en artikel i barnmorskornas tidning om sina erfarenheter.
Sedan skrev hon boken När möte
blir avsked, 1988, och kände sig klar
med ämnet. Men det var hon inte.
Och är inte än, ämnet är outtömligt.
1998 disputerade Ingela Rådestad
med avhandlingen Att föda ett dött
barn – Vården vid förlossningen och
kvinnans situation tre år efter barnets död. På sajten stillbirth.se har
hon skapat en kunskapsbank för att
hjälpa drabbade.
Nu har hon uppfunnit babykorgen
Cubutus baby, som är specialgjord
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för döda barn och som hon åkt land
och rike runt och levererat till förlossningskliniker. Ingela pekar på
en Sverigekarta med 50 röda nålar.
Idén sprang ur alla studier om hur
man tar hand om en död kropp.
Cubitus betyder vilorum och är till
för att föräldrarna ska kunna lägga
sitt barn i den och vara med barnet
så länge som de behöver, i stället för
att sära på barn och föräldrar, som
man gjorde förr och tog barnet till
ett kallt kylrum. Ingela visar de små
facken där man lägger in kylklampar och är stolt över att korgen vann
ett designpris för några år sedan.
– Nationalmuseum kontaktade
nyligen mig för de ville ha en Cubitus baby i sina arkiv för att den ska
bevaras ”för tid och evighet” som ett
exempel på social design. Det var
väldigt oväntat.
– Jag hörde om ett föräldrapar
som använde Cubitus baby i elva dagar, men det är ovanligt. Det viktiga
är att man får tid att ta avsked, alla

Nr 2 2018

Cubitus baby gör att
man kan visa upp sitt
döda barn och även ta
hem det några dagar.

”Man kan anordna minnesceremonier för sitt barn även om
det är många år sedan barnet dog.”
vet att de så småningom ska begrava sitt barn.
Antalet barn som dör före förlossning har varit stabilt sedan 1980-talet: 4 av 1 000 födda vilket motsvarar åtta, nio barn i veckan. Men den
första halvan av 1900-talet rörde
det sig om cirka 2 500 barn om året.
Då fanns inga medel för att sätta
igång förlossningar utan de drabbade kunde få vänta i månader på att
föda sina döda barn. Det var först i
början på 1980-talet som effektiva
läkemedel började användas för att
starta förlossningen.
Och tänker vi globalt så rör det sig
om 2,6 miljoner barn om året – i låginkomstländer dör vart tredje dödfött barn under själva förlossningen.
En ocean av sorg och saknad.
– I min forskning har jag tidigare undersökt vilken vård som är
bäst för dem som mister sitt barn.
Forskningsfokus nu handlar om hur
man kan förebygga att barn dör före
födelsen. Flera studier pågår för
Nr 2 2018

att försöka identifiera tidiga tecken
på att barnet i magen mår dåligt,
detta för att kunna tidigarelägga en
förlossning om det behövs.
Och sorgen. Ingela förlorade sitt
barn 1981 efter 35 veckors graviditet. Barnet var litet för tiden
och dog på helgen före en planerad extrakontroll, förmodligen av
havandeskapsförgiftning som ledde
till att näringstillförseln blev för
dålig. När Ingela födde sitt barn var
det i brytpunkten av den gamla och
nya vården och personalen tog inga
initiativ för att hon skulle se eller
hålla i sitt barn.
– Jag var rädd för att möta mitt
barn men bad om att få se henne och vågade trots min rädsla
smeka henne på kinden. Då kom
barnmorskan och tvättade min
hand med en handduk indränkt i
desinfektionsmedel. Hon menade
säkert inget illa men fick mig att
känna att jag gjorde något fel.
I dag stöds föräldrar att se och
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hålla sitt barn och att vara med
barnet efter förlossningen.
Ingelas barn var en flicka, hon fick
namnet Ellen. Och som Lena Ekberg
födde Ingela en dotter ett år senare,
och därefter en son och en dotter till.
Alla barn och maken är läkare.
– Jag tystnade. Mitt sätt att bearbeta sorgen var att skriva. Och genom
mina barn kunde jag sedan prata om
att de hade en storasyster. Jag önskar
i dag att jag hade hållit mitt första
barn i famnen och att jag fotograferat
henne. I dag får föräldrar hjälp med
att ta fina bilder av sina barn.
Om man går och bär på en sådan
här sorg, finns det saker man kan
göra även om det var länge sedan.
– Viljan att veta är stor. Man kan
alltid höra av sig till Spädbarnsfonden, och vill man veta något
om sitt barn kan man vända sig
till det sjukhus där man födde.
Alla dödfödda barn begravs och
det finns ofta en plats på kyrkogården med anonyma barngravar.
Man kan anordna minnesceremonier för sitt barn även om det är
många år sedan barnet dog och
på något sätt ta igen det man inte
fick chansen att göra när barnet
dog, kanske tända ett ljus.
– De här barnen skulle haft ett
långt liv men fick bara en kort stund
på jorden. Att bemöta barnet och föräldrarna med värdighet är viktigt.
De döda barnen räknas och anmäls
till folkbokföringen. Forskningen visar att dagens vård ger föräldrarna
bättre möjligheter att sörja och att
leva med förlusten.
Hur andelen barn som dör före födelsen ska kunna minska diskuteras
på en årlig konferens, i år på Irland
och Ingela Rådestad var där.
Omvårdnadsvetenskap. Känn på
ordet igen, nu när du läst den här
artikeln. Visst är det oerhört viktigt
och visst skulle omvårdnadsforskning kunna få ett Nobelpris när
akademierna slutat stirra sig blinda
i mikroskop och laboratorierör.
– Som de nya råden som kom i början av 1990-talet om att bebisar ska
ligga på rygg och inte mage. Antalet
döda i plötslig spädbarnsdöd minskade med mer än 85 procent. Det var
studier inom omvårdnadsområdet i
England och på Nya Zeeland som låg
bakom, säger Ingela. ●
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