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Et barn for lite
De små som bare får leve en liten stund setter også dype spor i 
foreldrenes liv. I denne serien blir vi nærmere kjent med noen av 
dem som mistet sine kjære så altfor tidlig.

DEL 1: Lars Håbrekke. DEL 2: Rønnaug Holmefjord. DEL 3: Solveig Bremnes.

Fem uker av livet
Sommeren 2009 skjedde det som ikke skal skje. Alle foreldres

mareritt ble virkelighet for Solveig og Terje Bremnes.

ÅPEN: Solveig Bremnes snakker gjerne om sin avdøde sønn, Liam. — Han er jo ett av barna mine, selv om han ikke lenger 
lever, sier hun. Her er den lille gutten med det alt for store hjertet foreviget i et fredelig øyeblikk. Foto: Privat
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Fem uker av livet

HUSKES: Bildet av Solveig med lille Liam har fått hedersplassen i stuen til familien Bremnes. — Liams lys brenner så ofte som mulig, forteller mamma Solveig. Alle foto: Irene R. Mjelde
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et første blikket faller på når man kommer 
inn i stuen til familien Bremnes, er et nydelig 
mor og barn-bilde i sort-hvitt. Et slikt finnes 

nok i mange hjem. Men denne babyen, som ligger så 
ømt mot sin mors skulder, er død. Lille Liam ble bare 
fem uker. Han var nettopp død da han ble foreviget 
sammen med mammaen sin. Bildet utståler nærhet, 
fred og en uendelig morskjærlighet.

— Jeg er så takknemlig for at de fantastiske 
sykepleierne tok disse bildene. De er blitt noe av det 
viktigste vi har etter Liam. Jeg hadde gledet meg til 
å få holde ham inntil meg. Det var så godt å få stelle 
ham som en vanlig baby. Han hadde så mye utstyr 
koblet til seg at det var ikke mulig å få det til før et-
ter at han var død.

Mamma Solveig Bremnes (35) forteller om sønnen 
sin med stødig stemme. Dette har hun gjort før.

— Jeg har hele tiden hatt stort behov for å snakke 
om Liam. For at han ikke skal bli glemt, men også for 
å få bearbeide sorgen og savnet. Jeg tror at det er en 
av grunnene til at jeg har det så bra i dag. 

Det er nå tre og et halvt år siden sommeren da 
Solveig fødte sin tredje sønn. 

— Hjertefeilen ble oppdaget ved første ordinære 
svangerskapskontroll. Jeg ble sendt hjem med be-
skjeden om at dette var veldig alvorlig, og med tusen 
spørsmål i hodet. Vi ante ikke hva konsekvensene 
var, og usikkerheten gnagde. Den uken jeg måtte 
vente til neste konsultasjon er den verste jeg har 
opplevd. 

Diagnosen ble Ebstein Anomali. De kommende 
trebarnsforeldrene ble forespeilet femti prosent 
sjanse for at den lille i magen skulle kunne leve. Han 
ville måtte gjennomgå tre store hjerteoperasjoner. 
Og selv om operasjonene var vellykket, ville han 
likevel ikke kunne klare å være like aktiv som andre 
barn.

— Jeg hadde fått utdelt en såkalt «doppler» som 
registrerte pulsen til babyen. Planen var at jeg skulle 
føde naturlig, men fire uker før termin merket jeg at 
pulsen hans steg. Jeg ringte Haukeland sykehus og 
fikk beskjed om å komme med en gang.

På sykehuset ble det konstatert at barnet i magen 
hadde begynt å utvikle hjertesvikt.

legen som haDDe fulgt Solveig i svangerskapet 
hadde fri, men kom likevel på jobb den kvelden, i 
sivile klær, for å undersøke henne. 

— Tenk at han kom på jobb i fritiden sin fordi at 
han brydde seg om mitt barn. Omsorgen og engasje-
mentet hans gjorde sterkt inntrykk, og gjorde at jeg 
følte meg trygg og ivaretatt. Men det understreket 
også alvoret i situasjonen, forteller hun. 

Etter råd fra legen sendes Solveig til Rikshospita-
let i Oslo med ambulansefly allerede samme natt. 
På Rikshospitalet har de større forutsetninger for å 
kunne hjelpe barnet hennes etter fødselen. Legen på 
ambulanseflyet krever at de har med seg en jordmor 
i det eneste passasjersetet. Derfor må Terje komme 
etter med vanlig rutefly.

— Alt hadde vært et sted inne i fremtiden så lenge 
Liam var i magen. Men da jeg lå der alene i gangen 
og ventet på å få tatt keisersnitt, ramlet realitetene 
inn over meg, forteller Solveig åpenhjertig.

solveig var reDD for hva timene og dagene fre-
mover ville bringe. Hun tenkte på de andre to gut-
tene sine. Følte trang til å være sammen med dem, 
holde rundt dem, klemme dem. Og hun ønsket så 
inderlig at Terje skulle rekke frem til å få være med 
på fødselen til sønnen sin.

— Jeg hadde hele tiden vært bevisst på å sette 
barnet mitt først. Skyve unna min egen redsel. Den 
vanlige redselen for sykehus, leger og operasjoner 
merket jeg derfor lite til. Jeg bare lot dem gjøre det 
de mente var nødvendig å gjøre med meg. Men nå 
var jeg redd. Ikke for min egen del, men redd for de 
andre som trengte meg. Redd for babyen min. Jeg 
kjente at «nå skjer det». Da kom tårene.

Stemmen til Solveig tykner litt når minnene blir 
for sterke. Men hun vil så gjerne fortelle. Og hun 
utelater ingenting. 

— Jeg er så redd for å glemme. Vil så gjerne huske 
alle detaljer. 

terje rakk føDselen. Og skriket fra Liam da han 
ble født ga foreldrene et sårt tiltrengt håp. Men nå 
fulgte turbulente uker. De første dagene var han så 
svak at de ikke kunne utføre den første store opera-
sjonen. Besteforeldre og storebrødre kom til Riks-
hospitalet og Liam ble døpt. 

— Den tredje dagen ville legene gjøre et forsøk. 
Operasjon var hans eneste sjanse, og vi var villige 
til å la dem prøve. Men utfallet var usikkert. For 
sikkerhets skyld måtte vi ta avskjed med den lille 
sønnen vår. 

Operasjonen ble vellykket, men det altfor store 
hjertet gjorde at Liams lunger var underutviklet. 
Den lille kroppen kjempet for å få luft da han ble 
koblet fra respiratoren, og prognosene forandret seg 
kontinuerlig.  

— Det var som en berg- og dalbane i håp og skuf-
felser. Vi levde fra dag til dag. Time til time. Han var 
så liten, tynn og skral... 

Men krise etter krise ble overvunnet. Den lille 
pjokken forundret og begeistret både foreldre og 
dem som kjempet for livet hans. 

— Etter tre uker var han så bra at vi fikk reise hjem 
til Bergen, til Haukeland sykehus. Da trodde vi at 
han skulle klare seg, sier Solveig stille.

Den gode fremgangen varte bare i fire dager. Da 
ble situasjonen igjen så kritisk at de ble fløyet til-
bake til Rikshospitalet. Der ble det ny operasjon. 

— Tilstanden hans svinget igjen hele tiden. En 
kveld han var omringet av leger og sykepleiere som 
kjempet for livet hans, bestemte vi oss: «Hvis det 
blir en neste gang, skal han ikke i respirator». Og vi 
kjente at det var den rette avgjørelsen.

Den siste uken liam levde var storebrødrene på 
seks og tre år sammen med dem på Rikshospitalet. 
Siden det var sommerferie var det ledig plass på av-
delingen og de fikk et eget rom, der de kunne være 
sammen som en familie, og samtidig ha Liam like i 
nærheten.

— Det gjorde godt å få være sammen med alle 
guttene mine. Liam var i bra form denne uken og vi 
hadde noen gode stunder sammen, alle fem. 

Fredag morgen følger Solveig Kasper, Kristian 
og pappaen til flytoget. Hun og minstemann skal 
komme etter til Bergen dagen etter. Da hun kommer 
tilbake til sykehuset ser hun at sønnens tilstand har 
forandret seg. Han er urolig, og har fått et grålig 
skjær i huden. Blodprøver blir tatt. Resultatet er 
nedslående.  

— Legen kunne ikke gjøre annet enn å si at det 
gikk mot slutten for den lille gutten min. 

Terje og guttene var samtidig på veg hjem til 

Arna. De bestemte seg for at pappaen skulle bli der 
sammen med guttene den natten, og komme til Oslo 
først dagen etter.

— Jeg ville så gjerne at vi skulle være sammen alle 
fem når Liam døde. De ansatte på Rikshospitalet 
gjorde alt de kunne for å få oss fløyet til Bergen, 
men ambulanseflyene var opptatt og jeg ville ikke 
risikere at han skulle dø mens vi satt på et rutefly. 
Jeg slo meg til ro med at Liam skulle få dø i rolige 
omgivelser på Rikshospitalet, der jeg også følte meg 
trygg. Foreldrene mine rakk siste rutefly til Oslo 
denne fredagskvelden.

 
lørDag morgen, 25. juli, begynner Liam å få puste-
pauser. Solveig og foreldrene får ta ham med inn på 
et eget «stillerom». Pappaen er på vei i fly. De er inn-
stilt på å få litt tid sammen før han dør. Sykepleieren 
pusler rundt med sitt. Stemningen er rolig og trygg.

— Det var så godt å få tid og rom til å kose med 
den lille gutten vår uten slanger og pipende monito-
rer. Jeg fikk endelig holde ham, slik man holder en 
frisk baby. Vi hadde en fin stund. Men den ble altfor 
kort. 

Bestefaren holder Liam i fanget, med surstoffmas-
ken hengende over skulderen sin. Solveigs mor er 
som bestemødre flest og synes at gutten er litt kald 
på føttene, så Solveig finner frem sokker. Da hun 
bøyer seg over ham for å ta dem på, ser hun at han 
ikke puster. 

— Jeg løftet ham opp til meg, la det myke baby-
kinnet mot halsen og hørte det siste lille sukket. Så 
var det over. Liam var død. Og alt jeg ønsket meg var 
bare ett minutt til. Bare en time til...

et gipshjerte med avtrykk av en bitteliten fot pry-
der peishyllen hjemme hos familien Bremnes.

— Sykepleierne laget dette for oss like etter at 
Liam var død, sier Solveig takknemlig.

Hun sammenligner med tidligere tider. Da de 
døde spedbarna ble tatt fra foreldrene omgående, og 
plassert i en kiste sammen med en fremmed person. 
Nå får foreldrene uvurderlige minner med seg hjem. 

— Og det takket være disse fremsynte sykepleier-
ne som vet hva sørgende foreldre kommer til å skatte 
høyt i den senere tid. I ettertid har jeg fått vite at den 
ene sykepleieren også har mistet et barn, forteller 
Solveig.

— Tenk hvilken styrke hun utviser. Å ha den job-
ben etter å ha opplevd det samme selv. I ettertid har 
jeg savnet å ha bilder av sykepleierne, og de fantas-
tiske legene. Disse menneskene var en så stor del av 
en viktig tid i livet mitt.

Irene Mjelde
bn@bygdanytt.no

SPOR: Like etter at Liam var død foreviget sykepleierne fotavtrykket hans i gips. 

D

I ettertid har jeg lurt på om han hadde mye
vondt. Om han burde ha fått sluppet før? Men vi ville 

jo at han skulle leve. Ville jo prøve alt.
Solveig Bremnes

“
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EttEr Liams død tenkte Solveig: «Hva gjør jeg nå?». I 
travle og usikre uker, og også månedene før sønnen 
ble født, hadde alt dreiet seg om at Liam var syk. 
Plutselig var alt over. Nå skulle hun reise hjem, og 
leve for de andre. 

— Da var jeg så utrolig glad for at jeg hadde to 
friske barn fra før, sier Solveig.

da bEgravELsEn skulle forberedes opplevde hun 
at det var mange avgjørelser som måtte tas, som 
hun ikke hadde tenkt på. Som hvor Liam skulle ha 
graven sin. Skulle han ligge der sammen med alle de 
gamle?

— Heldigvis kom mamma på å spørre om der ikke 
var en egen rekke på gravplassen for de små. 

Før de reiste fra Rikshospitalet hadde Solveig selv 
stelt den døde sønnen sin, men hun og mannen kom 
hjem til Arna alene.

— Liam kom noen dager etterpå. Begravelsesa-
genten forberedte meg på at kisten kom til å være 
innpakket i en pappeske. 

Og Solveig forstår. Andre mennesker må få lov 
til å slippe å se. Da hun på forhånd lurer på om hun 
kommer til å kunne løfte ham opp fra kisten, føler 
hun at begravelsesagenten blir litt usikker.

— Vi må vente og se, svarte han, og da jeg tenkte 
meg om - så skjønte jeg jo hvorfor. Kroppen hans 
ville ikke være slik som den var like etter at han var 
død. Nå var den blitt kald, og stiv. Men jeg fikk se 
ham. De hadde lagt ham så fint i den lille kisten.  
Huden hans var nå blitt litt «voksaktig», men ellers 
lå han akkurat slik som jeg hadde lagt ham i tril-
lesengen på sykehuset før vi reiste. Med de samme 
tingene som jeg ville at han skulle ha der.  

Solveig og Terje valgte å ha en åpen begravelse. 
— Vi hadde valgt å være åpen om at Liam var 

alvorlig syk helt fra første stund. Alle visste. Vi ville 
gjerne at alle som ønsket det skulle få delta. Man er 
jo stolt av sine barn, og vil gjerne fremheve dem om 
man får sjansen. Dette var eneste måten vi hadde til 
å dele ham med andre. 

16 månEdEr EttEr Liams død, føder Solveig en vel-
skapt liten jente. Hun kalles opp etter storebroren.

— Vi snakket om det allerede før han døde. At 
hvis han ikke kom til å klare det, ville vi prøve å få 
et barn til så snart som mulig. Ikke som en erstat-
ning. Ingen kan erstatte det barnet man mister. 
Men Malin har gjort det lettere å takle savnet etter 
Liam. Jeg håpet på at det skulle bli en jente, slik at 
det ikke skulle bli så lett å sammenligne dem.  Hvis 
ikke Liam hadde dødd, hadde vi kanskje ikke hatt 
Malin. Kanskje det var en mening med det? funderer 
Solveig.

— Tror du på et liv etter døden?
Hun tenker seg litt om.
— Jeg ser ikke på meg selv som så veldig religiøs, 

men finner likevel trøst i at Liam nå er på et sted 
der han har det godt. Og jeg tenker at jeg kommer 
til å møte ham igjen en gang. Vi har sagt til ungene 
at Liam er i himmelen. At han kikker ned på oss og 
følger med på hva vi gjør. 

Bildene av Liam har fått plass i et robust fotoal-
bum, som bærer preg av å ha vært mye i bruk. Også 
av små hender.

— Det er viktig å inkludere barna. Ikke være så 
opptatt av å «skåne», mener Solveig.

soLvEig har ikkE kjempet mot sorgen.
Hun har levd med den.
— Har du forandret deg etter Liam?
— Ja.
Solveig blir stille. Tenker.
— Nå setter seg ekstra stor pris på det jeg har, og 

gleder meg over små ting. Har blitt mye mer bevisst. 
Mer til stede i livet. Jeg har blitt et bedre menneske. 

Solveig snakker så rolig. Ordene som kommer er 
ikke lenger nye og sterke for henne. Men det kan de 
være for andre.

— Det er viktig å la andre få sørge på sin egen 
måte. Hver enkelt må selv få bestemme hvordan de 
vil takle sorgen. Da blir det ikke et problem at en er 
forskjellige, mener Solveig.

Hun føler at hun har kommet nærmere foreldrene 
sine etter det som skjedde med Liam. 

— Mamma har også lys som hun tenner for ham, 
og sammen med dem kan jeg snakke om Liam like 
naturlig som jeg snakker om de andre barna mine. 

Det er godt å ha et fellesskap 
der det går an å være lei seg 
sammen. Om en ikke kan dele 
det som tynger, tror jeg sorgen 
henger i mye lenger. 

— kjEnnEr du bittErhEt for 
noe, eller noen?

— Nei, svarer Solveig kon-
tant. 

Hun tror at kanskje det også 
kan være noe av grunnen til at hun har det så bra 
med seg selv allerede nå. Bare tre år etterpå. 

— Vi følte oss så godt ivaretatt. Jeg husker hvor 
lidenskapelig opptatt legen var av at Liam skulle 
klare seg. Ansiktsutrykket da han detaljert infor-
merte om den vellykkede operasjonen. Vi skjønte jo 
ikke så mye av det tekniske, men gleden og engasje-
mentet hans varmet oss langt inn i sjelen. Han ville 
så veldig gjerne at det skulle ende godt. Vi stoler helt 
blindt på at de ansatte på sykehuset gjorde det rette 
for Liam. 

Men Solveig og Terje opplevde stor forskjell på 
Haukeland sykehus og Rikshospitalet.

— I Oslo følte vi at pleierne hadde tid til oss, var 

til stede for oss. På hver vakt hadde hver pleier kun 
ett barn å ta vare på. På Haukeland sykehus var det 
trangt og travelt der disse minste, svakeste barna 
skulle tilbringe sitt muligens korte liv. Monitorer 
pep i ett sett, og sykepleiere hastet rundt. Rommet 
jeg ble tilbudt å overnatte på var heller ikke et egnet 
sted å lade batteriene for et menneske i krise. Man er 
så sårbar når man er i en slik situasjon, og det å ha 
tillitt til at barnet ditt blir tatt godt vare på blir helt 
uvurderlig.

FirEbarnsmorEn har ikke lenger tunge dager på 
grunn av det som skjedde. Hun understreker at uke-
ne sammen med Liam ikke bare var sorg, frustrasjon 
og maktesløshet. De hadde også koselige stunder på 
sykehuset. Det var hele deres verden i fem uker. 

— Minnene jeg har om Liam er gode. Til tross for 
hvor alvorlig situasjonen var, hadde vi det også godt 
de ukene han levde. Men jeg skulle ønske at pappaen 
og storebrødrene hans var til stede da han døde. Og 
så er det jo det ønsket som ligger der hele tiden: Bare 
fem minutter til...

MINNESTED: Sønnen Liams grav er viktig for Solveig Bremnes. — Det er viktig for meg at han har et tent lys på graven. Jeg bruker så utrolig mye tid på de andre ungene, og vil så gjerne bruke litt tid på ham også. Graven skal se velstelt og fin ut. 
Det er ikke så mye annet jeg kan gjøre for ham.

Fem uker av livet
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EttEr at Solveig Bremnes’ 
sønn døde, savnet hun en 
gruppe der hun kunne 
treffe andre som også hadde 
opplevd å miste et barn. 
Hun prøvde å finne samtale-
grupper eller fora som pas-
set for henne, uten å lykkes, 
og bestemte seg derfor for 
å starte det selv. Nå har hun 
sammen med venninnen 
Kristine Amble Kjørlaug 
(35), som også har mistet ett 
av sine barn, startet Bergen 
lokallag av «Foreningen vi 
som har et barn for lite».

— Vår tanke er å skape et 
fellesskap der vi kan ha det 
kjekt, samtidig som det er 
naturlig for oss å snakke om 
barna vi har mistet - om en 
føler behov for det, informe-
rer Kjørlaug.

DE to forklarEr at ho-
vedforeningens formål er 
å sikre at alle som mister 
barn, uansett dødsårsak 
eller alder, får den hjelp de 
trenger i forbindelse med 
dødsfallet, og tiden et-
terpå. For lokkallagene er 
det fellesskapet med andre 
i samme situasjon som er 
viktigst.

— Etter å ha mistet barnet 
sitt føler man seg som den 
eneste i hele verden som 
har opplevd dette. Det gir 
mye å få være sammen med 
andre som forstår hvordan 
man har det, uten å måtte 
forklare. Møtes et sted der 
det er lov til å snakke om 
barnet man savner, veksle 
erfaringer og få råd og 
støtte. De som har opplevd 
dette for en tid tilbake, og 
har kommet litt videre, kan 
være en stor ressurs for dem 
som er midt oppi det. Man 
ser at det vil gå fremover, 
og lærer at det finnes en vei 
ut av sorgen. Selv om det er 
vanskelig å se når man er 
midt oppi det. Felles skjebne 
gir felles trøst. Og vekst, sier 
Solveig. 

DE to sEr for sEg fami-
lieaktiviteter, fjellturer og 
minnekvelder, der man kan 
prate over en kopp kaffe, 
eller lage kranser. De presi-
serer at de ikke har utdan-
nelse innen sorgarbeid eller 
psykologi.  — Vi fungerer 
som likemenn. Medmen-
nesker som har vært oppe i 
samme situasjon og vet hva 
det går i. Ring oss gjerne. 
Vi blir svært glad om noen 
tar kontakt, eller melder seg 
inn i det nyopprettede lok-
kallaget, oppfordrer Solveig.

Solveig Bremnes nås på 
telefon nummer 95 44 29 34, 
eller via Facebook-siden til 
lokallaget.

HallvarD rEigstaD 
er seksjonsoverlege ved 
Barneklinikken ved Hauke-
land Universitetssykehus. 
Han er fullt klar over at 
det til tider kan bli trangt, 
både på nyfødtavdelingen 
og andre avdelinger ved 
barneklinikken. — Vi som 
arbeider her er de første til 
å innrømme at forholdene 
kunne vært bedre. Det 
varierer kontinuerlig, alt 
etter hvilke, og hvor mange 
pasienter vi har til enhver 
tid. Men vi prioriterer høyt 
de barna som er kritisk 
syke, og aller høyest de 
som vi forventer ikke kom-
mer til å overleve, sier han. 
Reigstad understreker at 
Barneklinikken er gammel, 

faktisk den eldste i landet. 
Og at Helse Bergen er 
klar over at forbedringer 
trengs. — Det gledelige 
er at det nå er planlagt et 
kvinne/barn-senter her ved 
Haukeland sykehus. Dette 
skal stå klart i 2022, og blir 
det største og beste av sitt 
slag i Nord-Europa. I mel-
lomtiden vil det komme et 
midlertidig avlastningsby-
gg, som skal være spesielt 
tilpasset barn og deres 
foreldre. Dette kommer til 
å være ferdig senest i beg-
ynnelsen av 2015. Så i nær 
fremtid vil forholdene og 
fasilitetene bli bedre for de 
syke barna, og alle foreldre 
som har barn innlagt ved 
sykehuset, sier han.

KONTAKT: Sol-
veig Bremnes og 
Kristine Amble 
Kjørlaug har 
begge opplevd å 
miste ett av sine 
barn. De ønsker 
kontakt med 
andre i samme 
situasjon.

MINNESTED: Sønnen Liams grav er viktig for Solveig Bremnes. — Det er viktig for meg at han har et tent lys på graven. Jeg bruker så utrolig mye tid på de andre ungene, og vil så gjerne bruke litt tid på ham også. Graven skal se velstelt og fin ut. 
Det er ikke så mye annet jeg kan gjøre for ham.

NÆRHET: Liam og mamma har en kjær-
kommen kosestund. Foto: Privat

Tilbyr fellesskap

— Når man nettopp har 
mistet barnet sitt, det 
kjæreste man har, har man 
som oftest nok med seg 
selv og sine nærmeste 
pårørende. Så kommer 
hverdagen.

Forbedringer i vente
i dagens samfunn er de fleste mennesker 
lite fortrolig med døden. Spesielt vanske-
lig er den å forstå om den rammer våre 
minste. Vi er så vant til at vitenskapen 
ordner det meste, men den kan fortsatt 
ikke redde alle. Barnedød blir ubønnhørlig 
en del av noen menneskers liv. 

Å miste barna våre, de viktigste i våre liv, er noe enhver 
forelder har vansker med å forestille seg, og historiene 
om dem som har mistet sine kjære små treffer oss midt 
i hjerteroten. Å formidle Lars, Rønnaug og Solveig sine 
sterke historier har vært lærerikt, givende… og krevende. 
Før ordene lander på tastaturet skal de gjennom tanker og 
følelser, via hjertet og solar plexus, og ut i fingrene. Det er 
den veien som har krevd min energi. Ikke skrivingen. Den 
har vært ukomplisert og engasjerende. Jeg tror jeg har 
blitt litt klokere, og håper jeg har klart å formidle slik at 
leserne også kjenner at de har lært noe. Takket være disse 
foreldrene som så villig har delt sine opplevelser. 

Irene R. Mjelde

Døden - en del av livet
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