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PRESSEMEDDELELSE 
 
Forfatter Majbritt Dahl Bendixen er nu aktuel med den nye børnebog: 
 

Er der børnehaver i himlen? 

 
At miste en bror eller søster er det mest forfærdelige i hele verden! Prinsesse 
Victoria hader det hele, efter hendes storesøster pludselig er borte. Men på 
underfundig vis finder hun en måde at håndtere sin sorg på, for måske kan 
man godt snakke med sin søster alligevel? Og hvordan er det mon, deroppe i 
himlen? Er der f.eks. børnehaver? 
 
Bogen giver en god vinkel til at tage hul på at tale sammen om det, der gør så 
overvældende ondt. Lukker op for børns uvurderlige fantasi og deres iboende 
evner til at håndtere livet og døden. Inspirerende for alle børn i alderen 3-9 – 
og deres forældre og bedsteforældre. 

 

 
To prinsesser fødes 
Forfatteren Majbritt Dahl Bendixen, født 1970, er mor til to piger, Isabella og 
Victoria samt bonusmor til Martin fra 1991. Isabella er født i 2003 og Victoria i 
2005. Isabella er født med Downs Syndrom og allerede da hun er kun 9 
måneder gammel indlægges hun første gang på hospitalet. De næste 4 år 
oplever hun mange hospitalsindlæggelser og efterfølgende sygdomsperioder i 
hjemmet. Men selvom hun var meget syg, oplevede hun nok mere de mange 
dage hjemme fra institution som hyggelige, for så havde hun jo mor for sig 
selv☺! 
 
Da Victoria kommer til verden bliver de to søskende hurtigt pseudotvillinger, 
fordi de gerne vil de samme ting. De er udviklingsmæssigt mere eller mindre 
på samme trin, så de får hurtigt stor glæde af hinanden. Isabella er en livsglad 
pige og de to piger elsker livet sammen. 

 
 
Da Isabella dør, er det et chok 
Da Isabella kort tid efter sin 5-års fødselsdag får konstateret leukæmi og efter kun 17 dage dør, er det 
naturligvis et stort chok for hele familien. ”Netop fordi hun altid var så stærk, var vi sikre på, at selvfølgelig 
ville hun også klare dette”, siger Majbritt.  
 
Da Isabella dør, står familien tilbage og skal håndtere sin egen sorg samtidig med de har en datter på knap 3 
år gammel og en dreng på 16 år. Martin på 16 år finder trøst ved at snakke med venner og familien om 
sorgen. Victoria på knap 3 har brug for de voksnes hjælp til at håndtere det, der er allermest svært i livet – at 
miste en af sine allernærmeste.  

 
 
Børns håndtering af sorg 
Det er en hård situation, idet sorgen fylder det hele. Men et barn på 3 år har brug for konkrete svar og til tider 
svar på ting, som vi som voksne har svært ved at svare på: Er der børnehaver i himlen, hvem passer på 
Isabella, får hun noget at spise i himlen, har hun en seng osv.  
 
”Vi oplevede, at der manglede børnebøger, der tager fat i børns mange spørgsmål men også i, hvordan de 
mange følelser egentlig føles for et barn. For vi voksne føler sorgen hele tiden, men børn går mere ind og ud 
af sorgen”, fortæller Majbritt om tiden efter Isabellas død.  
 
Majbritt fortsætter: ”Victoria kunne ofte spørge, om ikke hun kunne få hende at se igen. Noget af det, der har 
fyldt allermest i Victorias liv efter Isabellas død, har helt klart været bekymringen om, hvorvidt Isabella har 
det godt nu og hvorvidt de kan komme til at lege igen”  
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Bogen en hjælp til andre 
Majbritt besluttede kort tid efter Isabellas død, at der skulle komme en bog ud af deres livssituation. Da 
familien boede et år i Kina, fik hun skrevet tekst og fundet illustrator til bogen, så den nu ligger klar i 
boghandler landet over.  
 
Majbritt udtaler: ”Børn har et fantastisk beredskab for at klare livet. Især når de får en god voksenstøtte og 
bliver mødt med rummelighed - og aldrig med afvisninger og mistro. Vi har valgt hele vejen at lade Victoria 
forme og forklare sin egen virkelighed - et valg, vi er meget glade for i dag.” 
 
”Jeg besluttede, at jeg ville lave en bog for børn skrevet med deres ord – en bog, der tager udgangspunkt i 
Victorias verden. Samtidig er mit ønske, at bogen kan være en hjælp for andre familier, som kan bruge den 
til inspiration, når de skal tackle alle de mange spørgsmål og tanker, som børn nu engang har, slutter 
Majbritt” 
 
Bogen ”Er der børnehaver i himlen” er en blanding af fakta og fiktion, hvilket giver læseren en god og rar 
oplevelse, som kan give anledning til lidt tanker om livet som sådan. 
 
 

Kan købes hos www.dahl-bendixen.dk 
”Er der børnehaver i himlen?” kan købes i landes boghandlere, hos Forlaget Marko APS eller direkte hos 
forfatteren (majbritt@dahl-bendixen.dk / www.dahl-bendixen.dk)  
 
Hvis du har spørgsmål, så ring, mail eller se min hjemmeside www.dahl-bendixen.dk.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Majbritt Dahl Bendixen 
 
www.dahl-bendixen.dk 
majbritt@dahl-bendixen.dk 
tel 40 79 79 40 

 


