
Hospitalspræst Lotte Mørk:

Nej, vi kommer ikke ud på 
den anden side af sorgen
Af journalist Anne Buur



Der er en slags sorghierarki i vores 
samfund, hvor det at miste et levende 

barn ligger øverst. Til gengæld er det at miste et 
ufødt barn nærmest ikke anerkendt.

H
ospitalspræst, foredragsholder og forfatter 

Lotte Mørk møder i sit daglige arbejde på Rigs-

hospitalet både livets barske sider, men også 

kærlighed og fordybelse. Hun beskæftiger sig med 

livets eksistentielle spørgsmål som sorg, mening og 

håb. Men hvad er sorg egentlig? Og hvordan genfin-

der vi meningen med livet, når alt det vi forestillede 

os, måske ikke bliver til virkelighed?

Hvad er sorg?

Når Lotte Mørk skal sætte ord på, hvad sorg er, 

fortæller hun, at sorgen er til stede, når vi har mistet 

noget eller nogen, vi havde af betydning. Sorgen 

over at miste noget eller nogen, der er med til at give 

livet mening. Mange forbinder sorg med at miste et 

menneske, men det er langtfra altid tilfældet. Tab 

fører også til sorg, og her skelnes der mellem synlige 

og usynlige tab. De synlige tab kan være at miste 

sit arbejde, sin ægtefælle eller muligheden for at få 

børn, mens de usynlige tab kan være tab af identitet 

og mening, når man f.eks. ikke kan få børn, og derfor 

skal redefinere, hvem man så er, når man måske ikke 

bliver nogens mor eller far. Det er en svær proces, 

fordi mennesker identificerer sig meget ud fra roller. 

Vi identificerer os f.eks. som nogens mor eller far, og 

ud fra den titel vi har erhvervet efter endt uddannel-

se, men hvis vi ikke bliver forældre, hvem er vi så?

Fordi sorgen hænger sammen med, at der er ting 

eller mennesker, vi har mistet, er den et livsvilkår, vi 

ikke kan komme udenom. Den kan være livslang, og 

alligevel hører vi ofte udtrykket: ”At komme ud på 

den anden side.” Et udtryk Lotte Mørk på ingen måde 

bryder sig om.

”Vi taler om at komme ud på den anden side, som 

om vi skal fikse ting. I virkeligheden er det noget vås, 

for hvad er det egentlig, vi tror, der er på den anden 

side?!” spørger hun retorisk.

Lotte Mørk mener da heller ikke, at udtrykket om 

at komme ud på den anden side er opstået tilfældigt. 

Vi lever i et samfund, som er så handlingsorienteret, 

kontrolstyret og selvkørende, at vi ikke vil kon-

fronteres med afmagt og sorg. Heller ikke selvom 

sorgen og afmagten er en naturlig del af det at være 

menneske.

Det usynlige sorghierarki

Et eksempel på den usynlige sorg, er de kvinder og 

par, som oplever gentagne graviditetstab, somme 

tider også efter første trimester. Hvordan griber man 

den usynlige sorg an, som omverdenen ikke kan se 

eller forstå?

”Der er en slags sorghierarki i vores samfund, 

hvor det at miste et levende barn ligger øverst. Til 

gengæld er det at miste et ufødt barn nærmest ikke 

anerkendt. Jeg anerkender sorgen, og er der brug for 

at lave den store begravelse for et barn født inden 22. 

graviditetsuge, gør jeg det. Ritualer, som en begra-

velse jo er, manifesterer den relation, der allerede 

er opstået, og som omverdenen måske ikke forstår,” 

forklarer Lotte Mørk.

I det hele taget kan ritualer være med til at mar-

kere en overgang. For nogle er det begravelsen, for 

andre er det at lave et hjemmealter med scannings-

billeder, lys og blomster. Fælles for ritualerne er, at de 

taler til vores hjerte og følelser, og ikke hovedet. >



Har man mistet et ufødt barn, er det langtfra altid 

omverdenen anerkender den sorg, man føler. Men 

sorgen er reel. Kærligheden er allerede startet, og hi-

storien er gået i gang, forklarer Lotte. Derfor må man 

gerne insistere på at have sin sorg og give udtryk for 

den, også selvom familie og venner ikke kan forstå 

omfanget af sorgen.

Når fertilitetsbehandlingen ikke lykkedes

Sorg kendetegner også de fertilitetsforløb, hvor man 

endegyldigt må sige farvel til drømmen om det barn, 

man troede, man ville få. De fleste har været igennem 

mange års opslidende fertilitetsbehandling, inden 

de endegyldigt vælger at stoppe behandlingen. Flere 

permanent barnløse giver udtryk for en følelse af 

meningsløshed, når de efter utallige fertilitetsbe-

handlinger, hormonindsprøjtninger og ventetid ikke 

får indfriet drømmen om et barn. Ifølge Lotte Mørk 

er meningsløsheden en naturlig følelse, når det vi har 

kæmpet for, og drømt om, ikke lykkedes.

”Det giver jo heller ikke mening. Jeg har selv 

stået i en situation, hvor jeg ikke kunne få børn. Jeg 

valgte så at adoptere en pige fra Sydafrika. Når det vi 

oplever, ikke giver mening, må vi forsøge at finde en 

ny mening. Som et troende menneske må jeg hengive 

mig til, at gud har en anden plan med mig. Deri kan 

vi slippe noget af vores kontrol,” siger Lotte.

Hun ved godt, det kan være vanskeligt at finde 

troen på, at der er en anden plan, eller retning, for 

os i livet. Det er heller ikke en plan, der pludselig 

åbenbares for os, men mere en stille tro på, at der er 

noget udenfor os selv, der giver mening. Hvis vi tør 

hengive os og slippe kontrollen, er der altid en risiko 

for, at vi falder – og hvis vi kun har os selv at falde 

tilbage på, ser det sort ud for mange af os. Derfor er 

det så vigtigt at tro på andet og andre end os selv. 

Der er nemlig en god chance for, at der er nogen, der 

griber os, hvis vi falder.

Uvisheden gør os vanvittige

Under et behandlingsforløb vil rigtig mange opleve, 

at omgivelserne fokuserer meget på tidsperspektivet i 

behandlingen. Der er en forestilling om, at jo længere 

tid et forløb har varet, jo hårdere må det pr. definition 

have været. Det er dog ikke altid tilfældet. Stort set 

alle der har været i fertilitetsbehandling vil sige, at 

uvisheden er den sværeste faktor. Det, at man ikke 

ved, om det overhovedet vil lykkedes at få et barn, er 

for langt de fleste den absolut største udfordring ved 

at være i behandling.

”Der er noget i uvisheden, der gør os vanvittige. 

Man kan ikke lære at være i uvisheden. Det tror jeg 

ikke, at man kan. Den giver meningsløshed og håb-

løshed. Der er en forventning om, at vi skal kunne 

være i alting og kunne håndtere alting, men det 

behøver vi ikke at kunne. Til gengæld kan vi prøve at 

forsone os med det,” siger Lotte Mørk.

Hun forklarer, at det kræver mod ikke at kunne 

acceptere sin situation, fordi man derved er i ”det 

grimme” og det, der gør ondt. På den anden side er 

der noget forløsende i at slippe ansvaret og erkende, 

at vi ikke kan magte alt. Vi er afmægtige, og deri kan 

vi finde et fællesskab – for afmagten når os alle før 

eller siden. Det er en del af det at være menneske

Misforstået trøst

Ufrivillig barnløshed rammer ikke kun den enkel-

te, men berører også dem, man er tæt på, forældre, 

søskende, veninder, etc. Mange pårørende kan have 

svært ved at navigere i den sorg, de er vidne til, og 

>



vil meget gerne hjælpe. De gode råd er uden tvivl 

velmenende, men det er sjældent det, modtageren har 

brug for. Sandheden er, at ufrivillig barnløshed ikke 

kan fikses ved, at man slapper af, tænker på noget 

andet, eller rejser på ferie. Selvom man er i fertilitets-

behandling, er der heller ikke nogen garanti for, at 

man ender med at få et barn. End ikke fertilitetslæ-

gerne giver garantier. At trøste er med andre ord ikke 

at forsøge at gøre vedkommende glad, men at turde 

være til stede sammen med den, der er ramt. Det kan 

være vanskeligt, fordi vi på den måde konfronteres 

med vores egen afmagt, men at være sammen og 

eventuelt selv tage initiativ til at spørge ind til be-

handlingen, er et godt udgangspunkt som pårørende.

Sorg hænger altså sammen med tab, og er ikke 

en lineær proces, som man kommer ud på den anden 

side af. Sorg er et livsvilkår for os alle, og er tæt 

knyttet til den magtesløshed, vi også alle oplever.

Livet er både sorg og glæde

”Vi lever i en tid, hvor det handler meget om eget 

ansvar, og hvor der ikke er langt til skylden og 

skammen over ikke at kunne lykkes og dermed føle 

sig som en fiasko. Men vi kan forsøge at give plads 

til, at vi indimellem må opgive kampen og være i det 

meningsløse, når vi konfronteres med menneskelige 

begrænsninger. Hvis vi kan være med det, der ikke 

lykkes, og samtidig være taknemmelige for alt det, 

der trods alt er lykkedes for os, så finder vi det, der 

skal give os mening i livet, Livet er ikke et enten/

eller, men et både/og – både sorg OG glæde” udtaler 

Lotte Mørk.

Selvom hun i sit daglige arbejde på Rigshospitalet 

er vidne til meget sygdom og sorg, så tror hun ikke 

på, at sorgen får det sidste ord. Det gør derimod kær-

ligheden, for kærligheden var der først. ●

Vi taler om at komme ud på den anden 
side, som om vi skal fikse ting. 

I virkeligheden er det noget vås, for hvad er det 
egentlig, vi tror, der er på den anden side?!


