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Hej,
Hösten har smugit sig på och ännu en sommar har passerat. En sommar utan Dig. Sju stycken
har det varit nu. Detta före och efter… 19 juli var din årsdag och i år var vi hemma. Vanligtvis
brukar vi befinna oss i något annat land på din årsdag, det är ju mitt i semestern. Och även om
vi alltid uppmärksammar din dag och firar dig på vårt vis så har jag alltid lite dåligt samvete
över att vi aldrig är hemma, att vi aldrig är fysiskt nära dig. Jag längtar till kyrkogården just
den dagen, och det känns alltid extra sorgligt att oftast är flera hundra mil mellan oss.
Det skulle visa sig att vi gör bäst i att fira dig på avstånd. Jag bråkade med barnen och
mannen och var så otroligt ledsen den här dagen att jag knappt visste vart jag skulle göra av
mig själv. För allas bästa så borde jag bara varit instängd någonstans, hindrad att ta ut min
sorg och frustration på andra än mig själv… Det blev för nära på något sätt och jag kunde inte
riktigt hantera det. Det var som att jag minutiöst vandrade en ”memory-lane” under hela det
dygnet. Jag kollade klockslagen titt som tätt, mindes de olika scenarier som utspelat sig sju år
tidigare. Nu fick jag beskedet, och ungefär då kom min man med vår dotter till MVC, nu kom
min mamma för att ta hand om vår dotter, och där kom vi in till sjukhuset, ungefär här
låtsades jag sova och nu blev värkarna för starka för att låtsas något över huvud taget… Så där
höll jag på, hela dagen.
Det största problemet denna dag var nog att vi inte hade planerat något förrän sent på
eftermiddagen. Vi var bara hemma, jag och barnen, och min man jobbade sin näst sista dag
innan det var dags för semester även för honom. Jag ville bara vara hemma fram tills att vi
skulle åka till kyrkogården, kände inte för att göra något. Grät när barnen inte såg. Men efter
kanske tredje utbrottet på barnen packade jag med dåligt samvete strandväskan och så for vi
iväg. De hade egentligen inget med mitt dåliga humör att göra, jag hade bara ett tålamod som
låg på minus redan innan de ens tänkt tanken att pröva det… Egentligen ville jag ju inget
annat än att vara med dem, men jag visade det fruktansvärt dåligt. Jag kramade min äldsta
dotter (hon blir tolv här i dagarna) och sa förlåt, förklarade att jag inte riktigt var mig själv just
i dag. Hon kramade mig tillbaka, sa att hon förstod och grät hon också. Även hon var ju med
där, för sju år sedan. Hon gjorde samma sak nu som då, fångade upp mig och försökte få mig
att må bättre. Hon är alltid väldigt omtänksam och hjälpsam vår Eleonora och jag märkte hur
hon verkligen ansträngde sig denna dag för att hjälpa till med lillasyster och allt annat hon
kunde. Nu som då försökte hon göra mitt liv bättre och det var inte utan ett sting av dåligt
samvete som jag förstod det. Jag tänker att det ju är så man gör i familjer, fångar upp och
stöttar varandra när det behövs. Ändå känns det fel att ett barn ska känna det ansvaret, att mitt
barn känner det ansvaret. Egentligen är hela situationen fel, hennes lillebror skulle ju ha levt.

Jag kan knappt tänka på ärret som hon måste ha inombords efter förlusten av sin bror… Det
gör för ont. Jag tycker att det är så svårt hela den biten, att veta hur jag bäst lindrar hennes
smärta, att få henne att förstå att hon inte behöver ta den där rollen som hon tog då och
fortfarande tar… Jag vill ha en ”mini-psykolog” på axeln som viskar till mig vad jag ska vara
vaksam på och vilka frågor jag borde ställa till henne, vilka svar som är ”normala”.
Så att sluta mig själv i min sorg visade sig alltså vara helt fel. Kanske fungerar det om man
inte har semester med sina barn. Den här dagen var en vanlig sommarlovsdag som jag hade
hand om eftersom barnens pappa ej ännu hade semester… Så jag tänker att det nog är bäst att
vi är på resande fot på årsdagen även i fortsättningen, och då utan dåligt samvete. Det passar
helt enkelt vår familj bäst. Är det att fly? Ja, kanske. Eller så är det bara ytterligare ett av våra
sätt att hantera vår sons död. Att måla en sten med texten Benjamin, där vi är, där är du, och
lägga den på en vacker plats på annan ort har blivit lite av en tradition för oss. Vi letar länge,
hela familjen, efter den perfekta platsen. Redan dagar innan kan jag gå och ”spana”... Så kan
en årsdag se ut för oss, i vår familj. Varken rätt eller fel, bara på vårt sätt. Och med facit i
hand, med den senaste årsdagen färsk i minnet, så kommer vi nog fortsätta att göra på vårt
”gamla” sätt. Och det ska bli skönt att göra det framöver utan det oangenäma sällskapet i form
av dåligt samvete. För där vi är, där är Benjamin.
Jag önskar er alla en fin höst och jag önskar att den är snäll mot er. Jag själv har alltid gillat
hösten men vet att inte alla känner som jag. Mörkret kan vara tungt och deprimerande och det
kan kännas som att ljuset är ljusår bort… Jag hoppas ändå att ni kan finna tröst i det här
medlemsbladet, kanske under en filt med en kopp te och tända ljus? Känna samhörigheten i
att vi är många som saknar, som kämpar och som försöker hitta vårt bästa sätt att ha det bra.
Jag är som alltid tacksam över att flera personer vill dela med sig av sina tankar och texter.
Vackert och generöst, tycker jag. Och det värmer åtminstone mig inifrån och ut, nu när
temperaturen kryper ner i gradantal.
Varma hälsningar,
Linda Gabrielsson
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Att möta sorgen en vanlig tisdag
- av Gabriella Fäldt

Foto: Kristian Kabelacs

Det är tisdagskväll när du dör. När en del av mig dör. Spegeln visar samma ansikte men från den
stunden blir jag aldrig den samma igen. Jag blir inte samma person som vaknar den morgonen med
halsbränna och söker en bekväm somna-om-ställning för att magen är i vägen. Inte samma person
som inleder dagen med att vika pyttesmå kläder och para ihop små sockor. Inte samma person som
bakar chokladbollar för att sötsuget inte går att bemästra. Inte samma person som känner i kroppen
att något har förändrats. Jag blir inte samma person som ringer sjukhuset, som blir lugnad av
sköterskans vänliga röst. Inte samma person som packar väskan i all hast, sätter sig i bilen, går ur vid
förlossningen och tänker att nu, nu är det dags. Inte samma person som lovar blivande storebror att
han ska få byta blöjor när vi kommer hem. Jag blir inte samma person som läser föräldratidningar i
väntrummet, blir inkallad i undersökningssalen, lägger mig på britsen och ser ultraljudsskärmen. Och
ser den bli svart. Svart som döden.
Det är tisdagskväll när du dör. En vanlig kväll i början av året. Kallt och grått ute. Duggregn. Det börjar
skymma ute och jag faller, länge, ner i ett svart hål. Jag hoppas att jag ska slå i botten, slå ihjäl mig
om jag har tur, men hålet har ingen ände. Jag faller genom tusentals år. Ser mig själv utifrån, ser
någon som ligger där på en sjukhussäng och gråter och inser att det är jag. Jag gråter slut på tårar,
hyperventilerar så att bröstet kreverar. Somnar utmattad med en sista förhoppning om att allt bara
varit en mardröm. Men jag vaknar i samma mörker. Vaknar med en ny livskamrat. Inte självvald, men
för evigt trogen. Sorgen.
Det är tisdagskväll när du dör. När jag och sorgen vaknar har det hunnit bli onsdagsmorgon.
Jag är 30 år och har ingen aning om vad jag ska göra med den. Hur jag ska reagera på den, relatera till
den, reglera den, hantera den. Jag har förlorat några äldre släktingar, varit på ett fåtal begravningar
och de flesta jag känner har upplevt någon form av sorg. Sedan barnsben har jag besökt kyrkogården
på alla helgons afton för att lägga blommor på morfars grav. Jag har fått pepparkakor och glögg av
personalen på griftegården. Jag har kastat sten i minneslundar i smyg och jag har sett människor
sörja sig sönder och samman på tv. Men det som precis har hänt finns inte ens i min
föreställningsvärld. Jag står utan handbok, utan skydd, krockkudde eller stötdämpare. Allt gör ont
och jag har ingen aning om hur jag ska få det att göra mindre ont.

Det är tisdagskväll när du dör. Det känns som det är början på en outhärdlig evighet. Det finns ett
sorgeår, får jag lära mig. Ett sorgeår som innebär att jag ska sörja mig genom varje årstid för att
avsluta processen. Men det blir sommar, höst, vinter och vår och jag är alls inte färdigsörjd. Istället
känns sorgen större, tyngre att bära, svårare att förklara. Människor i min omgivning fortsätter vidare
- själv är jag på stand by. Jag ser dem springa förbi och tänker att jag aldrig kommer hinna ikapp, att
jag aldrig kommer orka springa igen. Men ändå går tiden. Och det blir ännu en vår. Någon bjuder på
kaffe i solen, jag får en kram på stan, jag omvandlar mina känslor till skrivna ord. Ett barnrum blir ett
gästrum, den intensiva smärtan övergår i evig saknad. Min son sticker handen i min och leder mig
sakta framåt. Jag blundar och går – utan kompass, men framåt.
Det är en tisdag i januari när du dör. När en del av mig dör. Men en annan del av mig lever vidare,
och genom den gör du också det. Jag blir aldrig mig själv igen och sorgen kommer aldrig lämna mig.
Men jag har börjat vänja mig. Lärt mig leva med den. Över minneslunden faller regn, frömjöl, snö,
höstlöv, äppelblom och tårar. Det blir tisdag igen.

Familjehelg på Hafstens resort
- av Camilla Skoglund, styrelseledamot
För första gången sedan vi förlorade Ines, Elina och Signe för fem år sedan åkte vi i augusti söderut
från Uppsala mot Uddevalla och Hafstens resort.
Vi kom fram till strålande sol och blå himmel. Efter att ha checkat in i vår lilla stuga passade vi på att
ta ett härligt dopp i havet. Det var tur, för det blev inte mycket mer badväder den helgen…

Vi hade som sagt aldrig varit på en familjehelg tidigare så vi visste inte riktigt vad som väntade. Det
fanns ett fullspäckat program med olika samtalsgrupper, fikastunder och aktiviteter för syskon. Vi fick
entréband till bassäng och vattenrutschkana vilket vi såklart testade trots mulen himmel och inte
jättevarma vindar.
Helgen inleddes med att vi alla tog emot Patrik Jarnstam när han gick i mål - han hade sprungit från
Karlstad till Uddevalla för att samla in pengar till Spädbarnsfonden, en kämpainsats!
Vi skulle ha inlett helgen med en gemensam marschalltändning på torsdagskvällen men det fick vi
ställa in på grund av eldningsförbud. Istället samlade vi stenar och andra naturmaterial som vi lade
vid strandkanten till minne av våra saknade små.
Fredagen inleddes med samtalsgrupper för vuxna med teman som ”För dig som förlorat barn det

sista året”, ”Att leva vidare med sin sorg” och ”För den förälder som ej burit barnet”. För syskon
fanns aktiviteter som hinderbana, luftgevärsduell och lekträffar. Stormen slog till med besked över
västkusten och vi hade strömavbrott i flera timmar. Just denna dag var vi glada att vi hade med oss
en färdig tetra med jordgubbskräm så vi fick i oss lite lunch… På kvällen hölls en fin minnesstund med
tal av Johan Öhman och musik och sång av Toshi Kämpfel och en fin liten barnkör.
Lördagen fortsatte med samtalsgrupper och olika aktiviteter för syskonen såsom äventyrsgolf och
pyssel. Framåt seneftermiddagen bjöds vi på magishow med trollkarlen Martin. Den gemensamma
middagen avnjöts i vårt stora tält med regnet ösande ner utanför, vi hade verkligen inte tur med
vädret denna helg… Men maten var fantastiskt god och ingen behövde gå hungrig i säng. Istället för
marschalltändning blåste vi såpbubblor nere vid strandkanten.

Söndag morgon var det så dags att packa ur stugan och in i bilen och styra kosan mot Uppsala igen.
Det var en långhelg som gick fort, med många varma fina möten och våra saknade små fick ta sin
plats i livet som fortgår utan dem här, på plats fysiskt hos oss. I våra hjärtan kommer de alltid att få
ha sin plats var vi än befinner oss. Som alltid efter samtalsgrupper och möten med andra föräldrar
som förlorat sina små är jag varm i hjärtat, om än sorgsen eftersom det är pusselbitar som alltid
kommer saknas i allas våra liv. Familjehelgen ger oss ”jordlingar” kraft att orka ett tag till.
Under den första kvällen läste Ida Karlsson, DS i Dalarna, upp en text. Det var ett axplock av brev som
hon har skrivit till sin son William. Ord som går rakt in i hjärtat…
"William, min son. Som jag vill vara din mamma. Få se dig gå, ramla, skratta och gråta. Andas. Se hur
ditt bröst rör sig upp och ner. Upp och ner.
Nästan tre år har gått. Sorgen är fortfarande stor, men lättare att känna igen. Det är inte de nio
månader av längtan och väntan jag sörjer, det är resten av ditt liv. Du som lillebror, storebror (!),
barnbarn, kusin. Insvept i en badhandduk med saltstänkt hår.
Det finns fortfarande stunder när smärtan tar andan ur mig. Jag faller. Håller mig krampaktigt fast i
handfatet och benen viker sig. Jag är tillbaka till kvällen när jag slutade känna dina rörelser.
Helvetesgapet öppnar sig.
Nätterna är svåra igen. Mina fötter är kalla och det sticker i kroppen. Kylen springer igenom mig och
jag svettas. Bilden av din kropp i kistan. Ångesten tar över och jag famlar i mörkret efter din pappas
hand. Ta över nu, rädda mig. Är jag ens värd att räddas? Jag som inte ens kunde rädda mitt eget barn.
Snälla, vakna ändå.
Jag försöker fokusera på kärleken och stoltheten. Du ligger naken på mitt bröst och vi kittas ihop.
Klibbiga, varma, tunga. Jag är lycklig, mitt i allt.
Jag vet att du försöker ge mig hopp, du skickar mig små hälsningar. Stjärnfallet efter förra

familjehelgen, nattfjärilen som sitter på min axel när jag borstar tänderna. Prästkragar i full blom i
november. Jag ser dom, jag försöker att se allt du ger mig.
Du har fått nya låtar i din spellista. Din låda har fyllts på med nya saker. Ett kort på en liten pojke som
påminde mig om dig. Teckningar från dina systrar. Tackkort från förlossningen i Falun. Berättelser
från andra föräldrar.
Livet fortsätter och du är grunden till allt. Livet före och livet efter. Jag saknar livet med.
Jag älskar dig".
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Den farliga resan
När slutet inte blir gott. Ett änglabesök.
-av Eva Carnestedt Wahnström

I våras fick jag en liten bok skickad till mig. Den var Den farliga resan från Eva Carnestedt Wahnström.
Den skrev hon efter att deras förstfödda son, Wilmer, dött. Han blev tre månader, tre dagar och 16,5
timme gammal. De kom aldrig hem från sjukhuset med sin son, men ändå berättar hon hur hoppet
hela tiden fanns där.
Resan fram till att bli gravid med Wilmer var inte lätt och de försökte länge. Graviditeten innan
slutade i ett missfall i vecka tio med en okänslig läkare som konstaterade att: ”Jaha, här var det tomt i

livmodern.” Jag fullkomligt häpnar och förfasas över att människor (som dessutom finns i vården) kan
uttrycka sig så okänsligt. Och som Eva skriver: Var finns medkänslan hos honom? Hur kunde han ens
bli kvinnoläkare? Har åren i yrket gjort honom helt känslokall?
Jag förstår att det aldrig någonsin ville träffa honom igen.
Som ett under blir de fort gravida igen. Men Wilmer har bråttom ut, sju veckor för tidigt föds han och
han drabbas inom loppet av några minuter av två dödliga sjukdomar. De flesta bebisar klarar normalt
inte en av dem. De fick ett liv på sjukhuset med sin son, ett helt litet liv på drygt tre månader. Wilmer
fick aldrig komma ut i friska luften och på något sätt så fick de till ett slags vardagsliv på sjukhuset deras vardagsliv.
Hon reflekterar över att han aldrig fick veta hur det var att bli upplockad av en förälder ur sin säng
eller att bara få dansa runt i vardagsrummet. Sådana saker som man tar för givet.
Jag tänker att det inte bara var deras son som inte fick uppleva det, utan även vad de gick miste om.
Jag tror att ingen kan förstå som inte själv varit där, hur mycket man tänker på och värnar om sitt
barn och hur lite vi tänker på oss själva när tragedin drabbar oss. Man kommer inte i andra eller
tredje hand, man kommer inte alls. Jag minns att vår psykolog flertalet gånger sa ”var snäll mot dig
själv” men det var som att det inte gick in, omöjligt att höra på det örat. Och jag läser hur de kämpar.
Hur Wilmer kämpar, hur föräldrarna kämpar, hur sjukhuspersonalen kämpar… Det borde ge hundra
procent utdelning när man kämpar som Wilmer gjorde. Men så tar det bara slut. Wilmer orkar inte
mer. Allt blir avgrundsdjupt nattsvart för föräldrarna.
När sonen dör säger sköterskan att de ska prata med sin son så att han hör deras röster och stannar
kvar i livet… Eva blir lite arg på sköterskan som säger så, som tror att det ska räcka med att de pratar
med honom. De hade inte gjort någonting annat i tre månader. Jag tänker också att det var
ogenomtänkt av sköterskan att säga en sådan sak, att lägga det ansvaret på föräldrarna. Men kanske
bottnade det bara i en desperat önskan från en medmänniska?
Något som i alla fall är säkert, det är att Wilmer gjorde stora avtryck i den här världen och i
människorna i den. Han var inte förgäves.
Tack för att du delar med dig, Eva.
Tillägnad vår älskade lillprins
Ditt liv får inte ha varit förgäves!
Du är för alltid älskad.
Du är för evigt saknad.
Din mamma och pappa

Referat från den öppna träffen "förlorat för längesedan"
I våras anordnades en träff för "de som förlorat för längesedan". Att tända ljus för våra barn som inte
fick leva är något som Spädbarnsfonden har tagit fasta på och vi började även denna träff med just
det.
Sedan går vi varvet runt, de som vill får berätta sin historia. Det som verkar vara gemensamt för alla
som är där är hur de inte fick prata när det värsta hände. Och ingen pratade med dem. Det skulle
gömmas och glömmas det som hänt, och ingen frågade om barnet. Även i dag, fyrtio-femtio år

senare, kan det kännas igen från föräldrar. Spädbarnsdöd är ett tungt ämne och omgivningen gör
ofta sitt bästa för att undvika det… Vi som förlorat barn får verkligen kämpa för att hålla minnet av
våra barn vid liv.
På den här träffen var Marja Sandin-Wester även inbjuden. Hon är ordförande i kyrkogårdsnämnden,
som är den äldsta nämnden i Sverige. Marja hade läst reportagen i Dagens Nyheter om de tjugotre
tusen barn som dött före, efter eller i samband med förlossningen, och som sedan hade grävts ner på
Skogskyrkogården. De hade begravts i gemensamma, anonyma gravar, oftast utan föräldrarnas
vetskap - ända fram till 70-talet.
Hon blev väldigt illa berörd av artiklarna eftersom hon själv har en storebror som vilar där på
kyrkogården. Hon kontaktade direktören i kyrkogårdsnämnden och framförde att hon ville ha ett
minnesmonument för alla dessa barn, en värdepunkt för alla små liv. Hon ville att platsen skulle
hedra alla dödfödda barn eller de som avled i samband med förlossningen. När förslaget antagits
kontaktade hon Spädbarnsfonden som hon bjöd in till invigningen.
Anita Malmén och Kerstin Mattsson var med vid invigningen av minnesplatsen och höll den fana som
vår förening tidigare i år mottog av kungen på Skansen.
Anita berättar:
”Vi förlorade båda våra barn, Jessica och Erik 1977. Båda föddes på Sabbatsbergs Sjukhus och båda
begravdes, utan vår närvaro, i massgravar på Skogskyrkogården.
För oss var det viktigt att gå på invigningen av minnesplatsen för att visa respekt och för att hedra
våra barn. Istället för att bli behandlad som om de aldrig har funnits och bli bemötta med total
tystnad, hedrar vi nu alla barn som inte fick den respekt och bemötande de borde ha fått vid- och
efter sin död.
En minnesplats är viktig för reflektioner. Den öppnar upp förträngda minnen och en självpåtagen
känsla av misslyckade och skuld. Den ger en möjlighet att träffa andra föräldrar i samma situation,
vilket känns mycket bra. Det blir en återupprättelse och en känsla av att inte vara ensam med
upplevelsen och erfarenheterna”.

Minnesmärke över döda barn invigt
I början av september invigdes minnesmärket på Skogskyrkogården i Stockholm. Minnesmärket
hedrar de små barn som dött och som har begravts i anonyma omärkta gravar. Representanter från
Stockholms stad och kyrkogårdsförvaltningen invigningstalade. Emma Nordenstam sjöng två vackra
sånger om saknad och Ingela Bendt och Malin Asp från Spädbarnsfonden talade. Vi tände ljus, lade
blommor vid minnesmärket och hade en tyst minut. Det blev en väldigt varm och fin ceremoni.

Skicka in eget material
Till sist vill vi uppmana alla som vill, att bidra med material till kommande medlemsblad, hemsidan
och sociala medier kontakta linda.gabrielsson@spadbarnsfonden.se Det kan handla om dikter, en
text om ett ämne eller händelse. Ni kanske träffas privat efter samtalsgrupper och vill dela med er
om dessa möten.
Inspirera gärna andra medlemmar och läsare till aktiviteter! Allt material tas emot, men kanske inte
kommer med i just nästa medlemsblad. Vi kanske tycker att ert material passar bättre till
hemsidan. Maila gärna material till linda.gabrielsson@spadbarnsfonden.se på löpande basis.
Vill du bli aktiv?
Funderar du på att själv bli en aktiv medlem eller vill veta mer vad ett distriktsamordnaransvar
innebär? Kanske har det gått ett tag sedan du förlorade ditt barn och nu vill du erbjuda nydrabbade
stöd i form av samtal? Då kan du bli kontaktperson eller stödfamilj. Det finns flera sätt att vara aktiv i
Spädbarnsfonden. Kontakta oss gärna för mer information. kansliet@spadbarnsfonden.se
Vi söker särskilt nya aktiva till dessa distrikt:
Blekinge, Östergötland, Jämtland, Jönköping, Norrbotten, Västernorrland.

Kontakta oss:

BG: 900-2122
Swishnummer: 900 21 22
Spädbarnsfonden
Stigbergsliden 18
414 63 Göteborg

031-3875757
kansliet@spadbarnsfonden.se
www.spadbarnsfonden.se

