
EKTE KJÆRLIGHET: 
Kristin og Dag-Kjetil har 
stått sammen i sorgen. 
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Gjennom en sorggruppe i regi 
av foreningen «Vi som har et 
barn for lite» fant de tre andre 
foreldrepar som hadde mistet 
sine barn på ulike måter. 

– Alle hadde relativt ferske 
tapsopplevelser, og det var 
svært viktig, sier Dag-Kjetil. 

Som prest står han ofte over-
for mennesker i sorg. Det er en 
naturlig del av jobben, og en 
naturlig del av hans eget liv, 
men da Eirik døde, ble han så 
utmattet at det føltes som om 
kroppen trakk ut proppen. 

– Bare det å gå opp en trapp 
var utmattende. Sorgarbeid er 

utrolig krevende, understreker 
han.

Dypere vennskap
Gjennom samme forening som 
sto bak sorggruppen tok han 
initiativ til et prosjekt for fedre 
som hadde mistet barn, «Pro sjekt 
menn, kropp og sorg». Hen sikten 
var å se hvordan kroppen snak-
ker til oss når vi opplever sorg.

– Menn og kvinner sørger 
ofte ulikt. Damene er ofte snak-
keføre, mennene blir stille, sier 
Dag-Kjetil om behovet for pro-
sjektet som ble fylt med fysisk 
aktivitet og samtaler rundt 

Når sogneprest Dag-Kjetil Hartberg (47) møter foreldre som har 
mistet et barn, vet han så altfor godt hva de går igjennom.
TeksT: Marianne Smeby Strand 

 DRøbaK  – Det er det verste, å 
vite noe om hva de skal igjen-
nom. Det er et langt lerret å ble-
ke, og det gjør meg fortvilet, 
sier Dag-Kjetil.

Et langt lerret har det vært 
også for presten og hans kone 
Kristin. De har kjent sorg og 
savn på kroppen selv. I januar 
var det 11 år siden Eirik døde, 
bare ni år gammel, etter mange 
år med sykdom. 

Eirik ble født under drama-
tiske omstendigheter. Kristin 
husker bare glimtvis det som 
skjedde etter at morkaken løs-
net hjemme i leiligheten i Oslo. 
For Dag-Kjetil på sidelinjen sto 
verden stille. Da katastrofealar-
men gikk, og gutten ble tatt med 
keisersnitt, var det kritisk både 
for mor og barn. På gangen satt 
Dag-Kjetil og var sikker på at 
de hadde mistet barnet. Han be-
gynte ubevisst å tenke på begra-
velse. 

– Da legen kom og sa at jeg 
var blitt pappa, trodde jeg det 
hadde rabla for ham, sier han i 
dag, 20 år senere. 

klamret seg fast 
Etter dager i uvisshet fikk for-
eldrene beskjed om at dersom 
Eirik overlevde, ville det være 
med en omfattende hjerneska-
de. Legen gråt og sa at de ikke 
ville legge gutten i respirator 
hvis han sluttet å puste, noe 
som gjorde sterkt inntrykk på 
de ferske foreldrene. Men mot 
alle odds klamret sønnen seg 
fast til livet, og etter noen ukers 
opp- og nedturer på nyfødtinte-
nsivavdelingen på Ullevål kun-
ne de reise hjem. 

– Det var fantastisk deilig å 
komme hjem. Da var han ikke 
en syk baby, da var han bare vår 
Eirik, sier Kristin. 

vi mistet vår eirik
reportasje

At også hun var svært syk et-
ter fødselen, var underordnet. 
Hun tok det rett og slett ikke 
inn, like lite som om hun tok 
inn alvoret i sønnens sykdom 
de første dagene.

– Eiriks tilstand gikk gradvis 
opp for oss. Vi tok en dag av 
gangen, det gjorde vi gjennom 
hele livet hans, sier Kristin. 

Som første barnebarn i fami-
lien ble Eirik tatt imot med 
åpne armer.

– Min svoger sa at dette skal 
vi klare sammen. Da gikk det 
opp for meg at dette ikke var 
noen unntakstilstand. Dette var 
livet, sier Kristin. 

I nøyaktig ni år var det livet. 
Et liv fylt med alle de gleder og 
sorger det er med et funksjons-
hemmet barn. De ville at det 
skulle være så innholdsrikt som 
mulig, så det var ikke den ting 
Eirik ikke var med på; ferie i 
Thailand, konserter og turer. 
Helt til alt stoppet opp, nok en 
gang. Dagen etter niårsdagen, 
med fullt hus og feiring, ble han 
funnet livløs i sengen på avlast-
ningsboligen der han var noen 
netter i måneden. Den lille fa-
milien sto på nytt ved et null-
punkt i livet. 

Desperat etter hjelp 
– Da Eirik døde, ble vi kastet 
inn i en ny boble. Det er et helt 
liv som forsvinner, og det ble en 
stor overgang; fra å ha et sykt 
barn du er redd for, til at han er 
død, sier Dag-Kjetil. 

– Jeg tenkte at dette er så 
vondt at jeg heller ville hugget 
av meg armen. Det var ikke 
plass til all smerten, sier Kristin. 

Hun lette desperat etter hjelp. 
Hun måtte finne et sted der hun 
kunne se at det gikk an å kom-
me seg videre, se at det var håp. 

Preste familiens store sorg

FoTo: Gry Traaen & privat

NYbaKTE FORELDRE:  
Kristin og Kjetil med sin 
førstefødte i armene.  
– Når du ser det lille  
barnet, og vet at det er 
ditt, betyr ikke skader 
noen ting, sier Dag-Kjetil.

MOR OG baRN: 
Kristin med Eirik, 
Sindre og Jonas.
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LYKKELIGE DaGER: Kristin med Eirik og Sindre på fanget. 
Sindre er i dag 18 og husker storebror Eirik godt. 

vi fikk oppleve vennskap 
som fikk en Dypere Dimensjon. 
vennene maktet å Dele vår  
smerte og tålte å stå i Det.  

KrISTIn

Sognsvann. Der noen menn 
slutter å trene, forsøker andre å 
trene bort smerten.

– Hvordan kan vi møte men-
nesker i sorg? 

– Gjennom praktisk omsorg 
og å vise på ulike måter at man 
bryr seg. Husk at det viktigste 
ikke er hva man sier, men at 
man våger å være der, sier Dag-
Kjetil.

For ham og Kristin ble venner 
viktig, i tillegg til storfamilien.

– Vi fikk oppleve vennskap 
som fikk en dypere dimensjon. 
Vennene maktet å dele vår smer-
te og tålte å stå i det. Det skal litt 
til å orke å forholde seg til andres 
smerte, understreker Kristin. 

Da er gode samtalepartnere 
svært viktige. Det gjelder fort-
satt, selv om sorgen nå er i en 
annen fase.

– noen ganger måtte jeg til-
late meg å gå i kjelleren. Kjenne 
på smerten. Vi må leve i alle 
spennene. Det viktigste er å 
leve helt ærlig, også med inten-
siteten i følelsene på godt og 
vondt. Men så har vi også en 
grunninnstilling om at livet be-
står av både gode og mindre 
gode dager, understreker hun. 

hjerte for sorgarbeiD 
Da Eirik døde, jobbet Dag-
Kjetil i en litt annen presterolle, 
i den kristne barne- og ung-
domsorganisasjonen KFUK-
KFUM. I 2008 begynte han 
som prest i Drøbak og Frogn. 
Da hadde det gått tre år siden 
sønnen døde. 

– Jeg spurte meg selv om jeg 
ville klare å holde en begravel-
se. Men jeg følte at jeg hadde 
tilstrekkelig avstand fra den 
akutte sorgen, til å ha fokus på 
de pårørende.

I dag har han et spesielt hjer-
te for sorgarbeid.

– Begravelse er en viktig del 
av jobben. Jeg har med meg 
mitt eget liv i mine møter med 
andre. Det handler om å være 
til stede og lytte; man trenger 
ikke nødvendigvis si så mye. På 
mange måter føler jeg meg pri-
vilegert som kan ha en slik rol-
le. Vi vil jo alle hjelpe, og vi 
kan ikke ta bort smerten. Men 
vi kan være der. 

For Dag-Kjetil og Kristin var 
Eiriks fødsel og død livsfor-
vandlende.

– Vi har nok et annet per-
spektiv på livet nå. Vi tar ikke 

ting for gitt. Erfaringen av at li-
vet er skjørt har gjort meg mer 
sårbar, men også sterkere. 
Frykten for døden er kanskje 
også blitt mindre. Døden er en 
del av livet, sier Dag-Kjetil.

– Hva har Eiriks død gjort 
med troen din? 

– Jeg tenker at livet består av 
mange tilfeldigheter. Gud er 
oppe i alle de tilfeldighetene. 
Jeg henter kraft i troen. 

– Har presten kjent på tvil? 
– Jeg tviler i bøtter og spann, 

men jeg er ikke redd for tvil. 
Eiriks død var meningsløs i seg 
selv, men fra det meningsløse 
skjedde kan også livet få en me-
ning, mener Dag-Kjetil. 

blomster på Døren
I dag er livet godt, men fortsatt 
er januar en spesiell måned. I år 
skulle Eirik ha fylt 20 år. Hvert 
år har de en egen Eirik-dag på 
bursdagen hans, en dag fylt 
med glede og heliumballonger 
på graven som de sender opp til 
himmelen.  

– Så drar vi på kjøpesenteret, 
der ungene får velge seg en gave 
hver fra Eirik, smiler Kristin. 

De vil at dagen skal være fylt 
med gode minner og noe å gle-
de seg over, også for ungene. 
De to eldste husker storebror, 
mens Amalie ble født etter at 
Eirik døde og har blitt kjent 
med ham gjennom bilder og 
minner fortalt av de andre.

Ekteparets venner kommer 
også gjerne uanmeldt på døren 
med en blomsterbukett.

– Vi har aldri opplevd noen 
som har sagt at «nå må dere gå 
videre», «nå må dere glemme». 
Og det har vært viktig. Det er 
godt når familie og venner 
snakker om Eirik. Bare det å 
høre navnet hans gjør godt, sier 
Dag-Kjetil. •

hjemmet@egmont.com

Sterk  
påkjenning
– Å miste et barn be-
traktes som kanskje 
den sterkeste påkjen-
ningen et menneske 
kan oppleve på tvers av 
kulturer, sier psykolog-
spesialist Pål 
Kristensen ved Senter 
for Krisepsykologi. 

Han forteller at det er 
mange naturlige og 
vanlige sorgreaksjoner, 
både psykiske og fysis-
ke, og hvordan man 
kommer seg gjennom 
sorgen er individuelt.

– Det viser seg at det 
ofte tar lengre tid å for-
sone seg med så store 
tap enn det man tror, 
og ikke minst det nett-
verket tror. Man kan 
ikke forvente at livet blir 
helt det samme igjen, 
og «tiden leger ikke alle 
sår», men selv så store 
tap forhindrer ikke  
muligheten for å ha et 
godt liv, understreker 
Kristensen. 

Det er flere faktorer 
som bidrar til at man 
klarer å gå videre i livet, 
ifølge Kristensen.

– Generelt vil jeg si at 
det på individnivå dreier 
seg mye om å klare å 
stole på egne reaksjoner 
og reagere ut fra det 
som kjennes riktig for 
en selv. Etter hvert kan 
det være viktig å «do-
sere sorgen», det vil si 
prøve å finne en balanse 
mellom å gå nær sor-
gen og ta «pauser» fra 
den, sier Kristensen.

Dag-Kjetil 
Hartberg (47) er 

sogneprest i kirken i 
Drøbak og Frogn. 

Gift med Kristin (47). 
Sammen har de barna Amalie 
(9), Jonas (14) og Sindre (18). 

Eirik ble født med cerebral  
parese som følge av kompli-

kasjoner under fødselen. 
Han døde i 2005,  

ni år gammel. 
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