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boKoMTale

BARNS KJÆRLIGHET TIL EN DØD MAMMA

Det kan ikke bli en alminnelig bokomtale 
av ei ualminnelig bok. For det er spesielt 
å bli så hudløst og direkte invitert inn i et 
sørgende barns tankeprosesser. Men det 
er også et så ualminnelig vakkert minne 
om ei kjærlig mor som døde av kreft da 
Susanne var åtte år. Starten på denne boka 
ble til på Susannes soverom, bare to dager 
før mammas død. Susanne tok fram klad-
deboka som hun begynte å skrive i, og det 
er denne boka som er utgitt og utformet 
som nettopp kladdeboka. Noen måneder 
før mammas død hadde de vært på ferie i 
Danmark, og da hadde mamma gitt henne 
et vakkert blått glasshjerte. Hjertet er et 
symbol på mammakjærligheten, og går 
som en rød tråd gjennom hele boka. Alt 
som står i boka er ei sørgende jentes egne 
tanker og ord samt tegninger som under-
bygger teksten godt. Hun har skrevet og 
tegnet når hun har hatt behov for det. Og 
denne boka handler om mamma og triste 
ting og snille ting har Susanne sagt. 

Her kommer noen sitat fra jentas tan-
ker og ord midt i skriveopplæringen: 

«Va skal jeg jøre uten deg jelpes jeg 

savner deg!», 

«MAMA LEVER INNI MEG – FAAN 

KREFT – UNSIL AT DET STO FAAN»

«Mama jeg er så trist at jeg eksploderer 

men jeg skal besøke deg j en dag i uka 

men, du er grei det skal jeg aldri gleme 

jeg vil du skal hade lykeli», skrev Susanne.

Fra hjerte til hjerte
Dette er ei bok som kommer rett fra hjertet 
og som går rett til hjertet. Boka forteller 
om grenseløs kjærlighet til mamma, og 
ikke minst en grenseløs sorg. Den fortel-
ler oss også om hvordan barn kan sørge, 
og hvor komplisert det er å føle både savn, 
sorg, sinne og hverdag på en gang.

Boka bør leses av alle som jobber med 
barn i barnehage og skole, og den bør være 
selvskreven for alle som møter barn og 
unge i sorg. Denne boka kan også deles 
med barn i sorg. Da må den voksne være 
bevisst at budskapet kan berører sørgende 
barn på ulikt vis. Susanne 8 år har formid-
let mange tanker som treffer både barn i 
sorg – og oss voksne som skal forsøke gi 
støtte og vise vei i ulendt, bratt og vondt 
terreng i møter med barn i sorg.

Susanne og familien hennes ønsker at 
barn som har mistet mammaen eller pap-
paen sin, eller en annen de er glad i, kan 
finne støtte i Susannes tanker og erfaringer 
– slik at de kan få hjelp til å sette ord på det 
de opplever.

«Denne kladdeboka, slik den fremstår 
her, er det ærligste og vakreste dokumen-
tet jeg noen gang har sett og lest om sorg» 
skriver Aftenpostens Simon Flem Devold 
i forordet. Det er det lett å være enig med 
ham i. Kladdeboka som er full av Susannes 
tanker og erfaringer i møte med sorgen da 
en elsket mamma døde anbefales på det 
sterkeste – dette er ei ualminnelig  
klok bok!! 
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