
        

Lyset fra en Løvernes 
Konge-lampe falder 
på den blå væg. På 

et lavt, hvidt bord ved 
sengen står røde langstil-
kede roser og blander de-
res duft med rosa, orange 
og hvide buketter. Oven 
på dynen ligger bunker af 
tegninger, breve og blom-
ster, og en række bamser 
sidder med ryggen op 
mod væggen. Simone lig-
ger med dynen helt op til 
hagen i sit ”Klokkeren fra 
Notre Dame”-sengetøj. 

Hun ligner en, der so-
ver, men hendes hud er 
iskold, og hendes læber 
er blå. Det er køligt i rum-
met, for der er ingen var-
me på. Kun fyrfadslysene 
på det hvide bord varmer 
lidt. 

Lene og John Lorensen 
har åbnet deres hjem for 
alle, der vil se deres dat-
ter. Flere af Simones klas-
sekammerater kommer 
på besøg for at sige farvel 
til hende. Lene og Johns 
familier, naboer og kol-
leger har været der. Hver 
aften går forældrene ind 
og siger godnat. Simone 
bliver begravet den 16. 
januar 2001 fire dage ef-
ter sin død.

Et liv uden mening
Lene sidder ved det ovale 

spisebord i køkkenet. 
Hun kigger ud af vin-
duet. Børn tager i skole, 
folk kommer hjem fra 
arbejde. Selv kan Lene 
ingenting. Ikke læse, 
ikke høre musik, ikke 
se tv. Hun vågner først, 
når nogle vækker hende. 
Hun spiser kun, hvis no-
gen kommer med mad til 
hende. 

I dagene efter Simones 
begravelse går hendes 
vågne timer med at lægge 
kortkabaler ved spisebor-
det. Den ene efter den 
anden. Hun bliver ved, 
indtil de går op. 

Indeni er hun helt tom. 
Og så er hun vred. Vred 
på lægerne over alt det, 
de udsatte Simone for, 
når det alligevel ingen-
ting hjalp. Vred over, at 
hun ikke fik lov at sige 
farvel til sin datter, tale 
med hende om døden, 
give hende fred og ro den 
sidste tid.

Hvorfor skulle Simone 
tvinges til at træne selv 
dagene før, hun blev lagt 
i respirator?

Lene føler, hun har 
svigtet Simone. Hun sto-
lede mere på lægerne, 
end hun lyttede til sit 
eget barn. Hun lod læ-
gerne behandle kroppen 
og glemme mennesket, 
der boede indeni.  

Kort efter begravelsen 
går Lene og John i gang 

med en klagesag over det 
forløb, Simone var igen-
nem. På den måde får de 
afløb for noget af deres 
vrede og bitterhed. Der 
er stadig noget at kæmpe 
for. Selv om de ikke får Si-
mone tilbage. 

Meningen med livet 
uden Simone kan Lene 
ikke få øje på. Hun er gal 
over, at ingen i familien 
er døde og kan være sam-
men med hendes datter, 
og hun er misundelig på 
sine gamle forældre. Hun 
synes ikke, det er til at 
holde ud, at hun selv kun 
er 42, og der er så lang 
tid, til hun skal dø. 

Lene ønsker ikke at leve 
mere. Men hun ved ikke, 
hvordan hun skal binde 
løkken. Hun ved heller 
ikke, hvordan hun skal 
skaffe sig et gevær. En 
overdosis Panodil-tablet-
ter er udelukket, for de 
giver en langsom og pi-
nefuld død. Det ønsker 
hun ikke.

En dag finder hun 20 
stærke smertestillende 
Ketogan-tabletter, som 
ikke er blevet afleveret 
sammen med Simones 
anden medicin. Dem 
putter hun i sin sorte 

håndtaske. Ned i den lille 
lomme med lynlås. Inden 
hun lyner til, tjekker hun 
holdbarhedsdatoen. Der 
står 2004, så der er tid at 
løbe på.

Det giver hende ro at 
vide, at de ligger der. Hvis 
det hele en dag bliver for 
meget, har hun en udvej. 

Stine er bekymret for 
sin mor. Samtidig er hun 
vred over, at Lene siger, 
hun ikke har lyst til at le-
ve, når hun stadig er der. 
De skændes meget. Både 
Lene, John og Stine. Hu-
set emmer af dårlig stem-
ning, og Stine synes, det 
er som at få en mursten 
i hovedet, når hun kom-
mer hjem fra gymnasiet 
og træder ind af døren. 

Hun forsøger at være 
glad og sød og passer på, 
hvad hun siger. Men en 
dag under  et skænderi 
med Lene kommer hun 
til at sige det, hun har 
tænkt gennem et stykke 
tid.

”Jeg ved godt, at jeg 
aldrig bliver lige så god 
som Simone,” siger hun. 

Lene kan godt se, at Sti-
ne er blevet overset gen-
nem det sidste år og også 
bliver det nu. Hun har 

bare ikke overskud til an-
dre end sig selv. Hun har 
nok i sin egen sorg. Og så 
har hun svært ved at for-
stå, at andre kan være lige 
så kede af det som hende. 
Få uger efter begravelsen 
ringer Lene til sin læge og 
siger, at hun har brug for 
psykologhjælp. 

Og så beslutter hun, at 
det vil være uretfærdigt 
at bruge Ketogan-tablet-
terne før Stines studen-
terfest om sommeren. 

Den svære tilgivelse
John sidder bag rettet af 
Peugeoten på vej hjem 
fra sit arbejde på mejeriet 
i Holstebro. 

Det er i dagene sidst i 
februar og godt en må-
ned, siden Simone blev 
begravet. Han har sagt 
ja tak til at arbejde i den 
stilling, han aldrig fik be-
gyndt på, da hans datter 
blev syg for godt et år si-
den. Han og Lene skænd-
tes alligevel uafbrudt der-
hjemme.  

Hun forstod ikke, at 
han ikke var mere ked af 
det og ikke talte lige så 
meget om sin sorg som 
hende. Men John græd 
for sig selv i brusebadet 
og forsøgte at være den 
stærke over for Lene, så 
hun ikke blev ked af det. 
Han er også begyndt at gå 
til psykolog.

På arbejdet kredser 
Johns tanker omkring 
Simone meget af tiden. 
Når han pakker de sterile 
sprøjter ud af plastikken 

for at tage prøver, tænker 
han, at det plejede hun 
at gøre for ham, når de 
skulle blande hendes me-
dicin. Han husker, hvor-
dan hun lavede kaffe om 
søndagen, når han hen-
tede morgenbrød, og han 
mindes, hvordan hun løb 
på rulleskøjter ved siden 
af ham og Lene, når de 
var på løbetur. Han sav-
ner at se hende komme 
rundt om hjørnet med 
sin skoletaske på ryggen 
om eftermiddagen. Og 
han mangler at høre hen-
des stemme sige ”Hej far, 
gider du lige hjælpe mig 
med det her?”

I de dage sker det tit, at 
John tænker, det kunne 
være så nemt at dreje 
rattet til venstre, når der 
kommer en modkørende 
lastbil. Klask. For sit indre 
blik forestiller han sig en 
lille notits i det nederste 
hjørne på avissiden. Der 
står, at føreren af den hvi-
de Peugeot faldt i søvn 
bag rattet. Så tudbrøler 
han, så vejen bliver helt 
utydelig.

”Hvorfor skulle du også 
få den dumme sygdom?” 
siger han grædende ud i 
bilen. 

Han siger også und-
skyld for alle de gange, 
han har sagt til hende, 
at hun skulle spise og gå. 
Han beder flere gange om 
tilgivelse for dengang, 
han blev så gal på hende 
og sendte hende ned på 
sit værelse, fordi hun 
havde gemt en frikadelle 

En engel over regnbuen

Hvert år dør omkring 
500 børn i Danmark. 
Lene og John Loren-
sens datter Simone er 
et af dem. Bedst som 
de troede, at kræften 
var væk, og deres liv 

kunne begynde igen, 
døde hun. De fik 
ikke sagt farvel. I tre 
kapitler fortæller vi 
historien om angsten 
for at miste et barn. 
Dette er det sidste.

Lene Lorensen mener ikke, 
at livet er værd at leve, 
efter hendes datter er død. 
John Lorensen græder for 
sig selv. På hver deres måde 
forsøger forældrene at 
komme gennem sorgen
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Hver dag efter begravelsen går Lene op til Simones grav. Det sker ofte, at hun er der tre gange om dagen. 
John kører ind på kirkegården efter arbejde og sørger for, at der altid brænder et stearinlys.

Serie: Forældres største frygt

Den 1. marts 2001 
skriver Lene og John 
Lorensen en klage til 
Patientklagenævnet. I 
16 punkter klager de 
over deres datters be-
handlingsforløb. Deres 
utilfredshed retter sig i 
hovedtræk mod:
• at deres praktiseren-
de læger ikke noget før 
opdager, at Simone har 
kræft.  
• at lægerne på Skejby 
er for positive med 
hensyn til Simones 
chancer for at blive 
rask.
• at de som forældre 

føler sig for dårligt 
informeret under hele 
forløbet.

Patientklagenævnet 
kom med den ende-
lige afgørelse den 11. 
august 2003.

Her fik forældrene 
medhold i to punkter. 
Der var kritik af deres 
praktiserende læges 
behandling af Simone 
den 31. januar 2000, 
og der var kritik af en 
børnelæge på Skejby 
Sygehus, som den 12. 
oktober 2000 ikke gav 
forældrene besked om 
operationssvaret.

Klagesagen kort
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i servietten. Han forklarer 
hende, at han kun hand-
lede sådan, fordi han ikke 
vidste, at hun stadig var 
syg. At han ikke kunne 
have gjort det anderle-
des.

Når bilen kommer til 
Kjellerup, drejer John 
ind på brostenene ved 
kirkegården. Han har et 
nyt stearinlys med, som 
han tænder på hendes 
gravsted. 

Sådan går mange dage 
hjem fra arbejde for 
John.

Stilheden begynder
Det er som om, nogle 
tager fat i Lenes hjerte og 
stikker i det. Hiver i det 
og flår det i stykker. En 
fysisk smerte jager gen-
nem hendes bryst. 

Der er gået to-tre måne-
der siden begravelsen, og 
først nu begynder Lene 
at forstå, at Simone ikke 
kommer tilbage. Aldrig 
nogensinde. 

Folk kommer ikke læn-
gere forbi, og telefonen 
ringer ikke. Det er som 
om, de har glemt Simo-
nes død og lever deres 
eget liv igen. Der er stille.

Lene blev fyret fra sit 
job som dagplejemor på 
grund af for mange sy-
gedage under Simones 
kræftbehandling. Hun 
har ikke noget at komme 
i gang med. Under Simo-
nes sygdom kunne de 
ikke tage nogen steder og 
oftest heller ikke få andre 
på besøg. Det kan de nu, 
men gør det ikke. 

Det eneste sted, Lene 
kommer, er Simones 

gravsted. Sommetider tre 
gange om dagen. At købe 
ind eller gå tur i byen gør 
hun ikke, for hun orker 
ikke, at folk spørger, 
hvordan hun har det.

Derfor er det John, hun 
sender i Super-Brugsen 
med indkøbssedlen. Lene 
synes på mange måder, 
at han er kommet lettere 
igennem det, end hun er. 
Hun ser ham sjældent 
græde, og hun synes 
ikke, at han snakker så 
meget om, at han savner 
Simone. Det er som om, 
de har slidt hinanden op 
gennem det lange år på 
hospitalet, og nu kan de 
ikke dele deres sorg med 
hinanden. Lene overve-
jer at flytte fra John. Men 
efter han begynder at 
arbejde, får de begge lidt 
luft, og deres ægteskab 
bliver bedre. 

Samtidig er Lene be-
gyndt at læse bøger om 
den åndelige verden,  og 
hun har lange samtaler 
med præsten, når han til-
fældigt kigger forbi. Lene 
er sikker på, at der er et 
liv efter døden, for ellers 
giver ingenting mening. 
Simone må leve videre et 
andet sted. 

Bøgerne og samtalerne 
giver hende ro og vished. 
Lene har ikke tidligere 
været specielt religiøs 
eller spirituel. Men hun 
har heller aldrig mistet et 
barn før.

Noget at stå op til
Det er ni måneder, siden 
Simone blev begravet, og 
oktobers efterår er kom-
met til Kjellerup. Lene 
kommer ind på Stines 
værelse med en bunke 
rent vasketøj og en god 
nyhed.

”Du skal være storesø-
ster.”

Stine kan ikke tro sine 
egne ører. Hun bliver jub-
lende glad.

”Men du må ikke sige 
det til nogen endnu,” si-
ger Lene. 

Det er ikke længe siden, 
hun har fået taget en mo-
derkagebiopsi, og indtil 
den kommer tilbage med 
besked om en rask baby, 
vil Lene ikke have, at an-
dre i familien ved besked. 
Hun er godt to måneder 
henne.

Stemningen i hjem-
met er blevet bedre, og 
skænderierne er færre. 
Lene har glemt alt om 
Ketogan-tabletterne i sin 
håndtaske, og samtidig 
har beslutningen om 
at få et barn langsomt 
taget form i hovederne 
på hende og John. De 
har hørt flere forældre i 
Skejby tale om, at det har 
hjulpet dem til at komme 
gennem sorgen. Det giver 
noget at stå op til igen ud 
over at besøge gravstedet. 
Den tomme plads ved 

bordet, hvor de plejede 
at sidde fire, minder dem 
om savnet hver dag. Nu 
skal den tomme fjerde 
plads erstattes af en lille 
barnestol. 

I maj måned 2002 fø-
der Lene en sund og rask 
pige, der kommer til at 
hedde Silje. Og mindre 
end to år senere føder 
hun sønnen Anton.

Engel med  vinger
Anton er puttet i barne-
vognen på terrassen, og 
Silje er faldet i søvn på 
den spraglede hjørnesofa. 
Stine er flyttet hjemme-
fra, og John er på arbejde. 
Nu har Lene ro til det, 
hun skal i gang med, og 
ingen kan se, hvis hun 
kommer til at græde. 

Det er en eftermiddag 
i begyndelsen af januar 
2005. Gennem længere 
tid har Lene tænkt, at 
Simones billeder og teg-
ninger fylder for meget 
i reolens skuffer i stuen. 
Der er ikke plads til at 
gemme Siljes tegninger 
af vejen. 

Lene hiver skufferne ud 
én for én. Hun lægger alle 
Simones ting i en stak og 
tager den med ind på det 
lille værelse, hvor John 
har kontor, og Anton so-
ver om natten. De kalder  
det ”Simones værelse”. 

Her er Simones ting. 
Hendes bamser, tøj og 
pynteting. Der er også to 
opbevaringskasser. En af 
metal og en af pap med 
Harry Potter på. Deri lig-
ger der kort fra Simones 
begravelse og kort, som 
Lene og John modtog, 

mens Simone var syg. Nu 
skal billederne og tegnin-
gerne deri. Så er det hele 
samlet. 

Lenes blik falder på 
den tegning, som ligger 
øverst i stakken. Der er 
masser af mørkeblå skyer 
på den, og solen kan kun 
sende seks gule stråler ud 
i regnen. Der er tre blom-
ster og to æbletræer. Og 
så er der en engel med 
glorie og lyserøde vinger, 

som svæver over en regn-
bue. ”Til Lene og John og 
Stine fra Simone” står der 
på bagsiden. 

Tårerne triller ned af 
Lenes kinder. Den teg-
ning er kommet til at 
betyde noget helt specielt 
for hende og John. De 
ved ikke, hvornår Simone 
har tegnet den, men den 
viser dem, at Simone har 
vidst, at hun skulle dø. 
Hun har villet fortælle 
dem, hvordan det er. For-
tælle dem, at hun har det 
godt, hvor hun er nu. 

Tegningen kommer 
ned i opbevaringskasser-
ne sammen med resten af 
stakken.

Storesøster i himlen
Julestjernen brænder 
stadig i stuevinduet, og 
i reolen står et billede af 
Simone, som Lene eller 
John hver dag tænder 
et fyrfadslys ved. Det er 
godt fire år, siden Simone 
døde.

I Lenes liv er der ikke 
længere så mange skyer 
som på Simones tegning. 
Solskinnet har fået over-
taget. Men Lene er over-
bevist om, at der altid vil 
være en lille grå sky på 
hendes vej. Efter to bar-
selsorlover er hun klar 
til at begynde at arbejde 
igen. 

Angsten for at miste 
et barn sidder stadig så 
dybt i hende, at hvis Silje 
eller Anton bliver syge, 
kan hun mærke sin krop 
reagere med angst som 
under Simones kræftsyg-
dom.

Silje og Anton kender 

begge til deres storesø-
ster i himlen, og Lene er 
meget opmærksom på 
at blive ved at tale om 
Simone. Hun må aldrig 
blive glemt. På hendes 
fødselsdag er der også 
altid en kop kaffe til dem 
i familien, der har lyst til 
at se forbi.

Oplevelserne har bun-
det Lene og John tættere 
sammen. Kun de ved, 
hvad de hver især har 

gået igennem, og hvorfor 
det hele stadig fylder me-
get i dag. 

John har for eksempel 
ikke længere lyst til at 
arbejde i haven. Det er 
ikke det samme, når han 
ikke kan gå og sludre med 
Simone og se hende lege 
med kaninerne. 

Selvom der er gået 
godt fire år, kan John 
stadig sidde i bilen og 
tudbrøle på vej hjem 
fra arbejde. Hvis det har 
været en dårlig dag, eller 
hvis savnet af Simone er  
for stort. Han taler sta-
dig med hende. Men nu 
forestiller han sig hende 
ikke længere siddende på 
bagsædet. Der er Silje og 
Antons autostole spændt 
fast, så Simone er rykket 
op på passagersædet ved 
siden af ham. 

Han kører ikke op på 
kirkegården til hendes 
gravsted længere, når 
han har fri fra arbejde 
om aftenen. Lene venter 
på hans hjælp til at give 
Silje og Anton aftensmad 
og putte dem i seng. Der 
er brug for ham derhjem-
me.

Både Lene og John mø-
der af og til mennesker, 
som ikke forstår, at Simo-
ne stadig fylder så meget 
i deres liv. At de ikke er 
kommet videre. Men de 
vil ikke give slip. 

For John er det lige så 
naturligt at fortælle om 
Simone, som det er at 
fortælle om Silje og An-
ton. For Lene vil svaret 
på, hvor mange børn hun 
har, altid være fire. 

Men der er blevet læn-

gere mellem de grå dage 
og gåturene til Simones 
gravsted. Og det gør ikke 
noget, at der ikke bræn-
der lys på graven hver 
dag mere. For Simone er 
ikke på kirkegården. Hun 
er i deres hjerter. 

Også selv om hendes 
tegning med englen lig-
ger i en opbevarings-
kasse.

• Den største sorg op-
lever forældrene ofte 
omkring tre måneder 
efter barnets død. Her 
sker den følelsesmæs-
sige erkendelse af at 
have mistet barnet 
for altid, og samtidig 
opleves sekundære 
tab som manglende 
kontakt til barnets 
skole og legekamme-
raters forældre.
• Det er ikke ualmin-
deligt, at forældre har 
fantasier om at be-
røve sig selv livet og 
følge efter det døde 
barn. 
• Kvinder og mænd 
reagerer ofte forskel-
ligt på at miste et 
barn. Kvinder giver 
mere synligt udtryk 
for deres sorg og har 
brug for at snakke om 
den. Mænd føler, de 
skal være den stærke 
og viser og taler i 
mindre grad om sor-
gen. Kønsforskellene 
kan føre til problemer 
i parforholdet. En 
svensk undersøgelse 
viser dog, at par, hvis 
barn er dødt af kræft, 
er gift og lever sam-
men i lige så høj grad 
som par, der ikke har 
mistet.
• En dansk undersø-
gelse viser, at risikoen 
for at få blandt andet 
skizofreni eller blod-
prop i hjertet efter at 
have mistet et barn 
øges med 78 procent 
for mødre og 38 pro-
cent for fædre.
• En svensk undersø-
gelse viser, at foræl-
dre, hvis barn er dødt 
af kræft, har større 
risiko for at få en 
psykisk lidelse, og ri-
sikoen falder først til 
normalt niveau efter 
syv-ni år efter tabet. 
Sorgen er længereva-
rende og mere intens 
i forhold til at miste 
en voksen. Undersø-
gelsen viser også, at 
det øger risikoen for 
længerevarende ned-
trykthed og angst, 
hvis det mistede barn 
er over ni år. Desuden 
har forældre, der har 
talt med deres barn 
om døden, lettere ved 
at komme gennem 
sorgen.
• En anden svensk 
undersøgelse viser, at 
forældrenes sorgbear-
bejdning afhænger af 
den støtte og forstå-
else, de får fra deres 
omgivelser. Forældre 
med et godt netværk 
klarer sig bedre.
• Bliver forældrene 
spurgt, hvor mange 
børn de har, vil de 
ofte tælle det døde 
med. 

• Historien om Lene 
og John bygger på in-
terviews med blandt 
andre Lene og John 
Lorensen, Simones 
storesøster Stine Niel-
sen, Lenes mor Erna 
Nielsen, Lenes søstre 
Jette Pedersen og Git-
te  Nielsen,  Lenes 
svoger Hans Nielsen, 
overlæge Jens Peter 
Nielsen og sogne-
præst Klaus Buch 
Møberg. Private fotos 
og Simones journal er 
også brugt til at re-
konstruere historien.
• De faktuelle op-
lysninger stammer 
fra interviews med 
blandt andre over-
læge Henrik Schrøder 
på børneafdeling A4 
i Skejby, overlæge 
dr.med. Henrik Hertz 
hos  Børnecancer-
fonden og psykolog 
Tonny Reimers på 
Rigshospitalets bør-
neafdeling. Desuden 
er der hentet oplys-
ninger fra undersø-
gelser og bøger.

Efter Silje og Anton er blevet født, er der igen liv i hjemmet i Kjellerup.  Men for 
fire år siden så alt anderledes ud. Da havde Lene og Johns liv ingen mening. 

Fakta
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