
Når sorgen bliver svær 

 

Billedteksten: Marina Eggers-Krag har været sygemeldt i 2,5 måneder efter en spontan abort. Nu er hun begyndt at arbejde igen, 

dog kun 8,5 timer om ugen. Foto: Sofie Twisttmann Hansen 

Omkring 20 procent af alle graviditeter ender i en spontan abort. For nogen er det nemt at 

komme videre, mens det for andre er en svær sorg. Marina Eggers-Krag hører til den sidste 

kategori.  

Af Stine Lindharth Pedersen og Sofie Twisttmann Hansen, april 2015  

Hun sidder og glor ind i væggen. Forestiller sig at hente et glas vand, men hun gør det ikke fysisk. 

Møder hun en gravid, når hun er ude at handle, har hun lyst til at kaste alt, hvad hun har i hænderne og 

løbe sin vej. Hun befinder sig i et væld af forskellige følelser. Hun er dybt ulykkelig, samtidig med at 

hun føler sig dum over at være så ked af at have mistet noget, som aldrig rigtig var der. 29-årige Marina 

Eggers-Krag havde en spontan abort i 12. graviditetsuge. Efterfølgende blev hun sygemeldt med en 

depression. 

”Det hele virker så meningsløst. Så har vi siddet og snakket om navne og om autostole, som måske er 

billigere at leje end at købe. At vi har brugt tid på at tænke de tanker, virker bare så åndssvagt. At vi har 

ladet os selv tro så meget på det,” siger Marina Eggers-Krag om det, hun følte efter aborten. 

En dag i november blev tilbragt i selskab med vagtlægen og de ansatte på Holbæk Sygehus, der 

fortalte, at fosteret var gået tabt. Det samme var fremtidsdrømmen.  



Brikken på samlebåndet 

Med braste drømme og en uvished om hvorfor det var sket, blev Marina sendt hjem. Uden tilbud om 

hjælp eller støtte, og uden den pjece lægen sagde, hun ville få. 

”Jeg følte mig som en brik i systemet - sådan lidt samlebåndsagtig - jeg skulle bare igennem og så 

komme videre. Det virkede meget mekanisk. Det fysiske repareres, og det emotionelle er lagt på 

hylden,” siger Marina. 

Men det var ikke så nemt at komme videre. 

Mangel på forståelse 

For selvom Marina mistede tidligt i sin graviditet, så havde hun allerede knyttet så mange drømme og 

forventninger til det barn, hun ventede. Og ifølge Marina, bærer fraværet af forståelse, omsorg, hjælp 

og oplysning i forhold til hendes situation en stor del af skylden for, at hun kom så langt ud, som hun 

gjorde. 

”Midt i min ulykke følte jeg, at min reaktion var alt for voldsom. Samtidig med at jeg følte en kæmpe 

sorg over at miste noget, som slet ikke var der endnu. Jeg skammede mig over at føle netop disse 

følelser,” siger Marina. 

Der var nemlig ingen, der oplyste Marina om, at hun kunne reagere så voldsomt, som hun gjorde. Hun 

havde fået den opfattelse, at det var noget, der skete for mange, og at man bare skulle op på hesten igen 

og videre med sit liv. 

Halsbetændelse blev vejen til psykisk hjælp 

En akut tid hos lægen med halsbetændelse blev afgørende for Marina. For da hun sad i venteværelset, 

besluttede hun sig for at spørge ind til de følelser, hun havde følt siden aborten. 

”Pludselig at få det mærkat sat på der hedder ’depression’. Det er aldrig noget, jeg havde tænkt, at jeg 

skulle opleve,” siger Marina, som efter lægebesøget fik henvisning til en psykolog, som hun har brugt 

siden. 

“Jeg fik en p-bøde for tre uger siden, og jeg kunne næsten ikke køre hjem, fordi jeg havde det så skidt 

og tudbrølede hele vejen hjem. Det er de mindste ting, der kan udløse det, så det er dejligt, at min 

psykolog kan bekræfte, at det er er helt normalt,” siger hun. 

 

Tidligere hjælp 

Marina mener selv, at hun ikke nødvendigvis ville være endt i en depression, hvis hun havde fået 

tilbudt hjælp eller fået oplysninger omkring sorg fra starten. 

”Det at abortere er jo en sorg, og hvis nu jeg havde fået hjælp fra starten af, hvor jeg kunne snakke med 

nogen om det. Så tror jeg at det havde hjulpet mig, for jeg brugte meget tid på at sidde og kigge ud i 

luften,” siger Marina. 


