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»Zanders
have« blev et
vigtigt minde
Hvordan kommer man gennem sorgen over at
miste et barn? Tanja og Mads har ikke svaret, men
her fortæller de om sorgen og om den støtte, de
har fået, og som har været så vigtig for dem
Af Julie Goul Svendsen
jusv@bergske.dk

VIBORG: Historien om Zander
er historien om et alt for kort
liv, og forældre der står tilbage
men en ubegribelig sorg over
at miste deres barn. Men det
er også en historie om, hvor
vigtigt en støtte Tanja Nørgård Sørensen og Mads Høgfeldt har fået fra deres venner
og familie. De gik i gang med
haveprojektet »Zanders have«
på et tidspunkt, hvor ingenting ellers gik, som det skulle
i de unge pars liv.

Zanders have
Zander Nørgård Høgfeldt bliver født den 12. november
2009, og allerede to dage efter står det klar, at han er født
med tre hjertefejl. De efterfølgende ni måneder gennemgår
han fire hjerteoperationer på
Skejby Sygehus i Århus, og
dør mandag den 6. september
2010 knap 10 måneder gammel.
Det er i august, da forløbet
er allerværst, at et vennepar
tager kontakt til Tanjas forældre for at starte haveprojektet
»Zanders have«.
»Det var jo et tidspunkt,
hvor vi havde svært ved at
være der for Tanja og Mads.
De var i Skejby langt det me-

ste af tiden, og vi følte os hjælpeløse herhjemme. Deres venner Lene og Kenneth spurgte,
om vi ville være med til at
istandsætte haven, der lignede et vildnis på det tidspunkt.
Det var vi jo ikke et sekund i
tvivl om, at vi gerne ville« siger Tanjas far Per Sørensen
og fortsætter.
»På det tidspunkt tvivlede
vi ikke på, at Zander nok skulle klare skærene, og at den lille familie ville få brug for en
ordentlig have.«
Da Tanjas forældre Jonna
og Per Sørensen bliver kontaktet om haveprojektet, er
Zanders sygdomsforløb meget kritisk, og de kan mærke
på deres datter og svigersøn,
at de har svært ved at holde
gejsten på hospitalet i Århus.
»De troede ikke rigtig på det
mere, og det var svært at sige
eller gøre noget for at hjælpe
dem. Haveprojektet blev derfor vores måde at vise, at vi
var masser herhjemme, både
venner og familie, der regnede
med, at de nok skulle få ham
med hjem - så de kunne få
glæde af deres nye have sammen,« siger Per Sørensen.
Flere venner kommer med
i projektet og Tanjas arbejdsplads EDB consulting group
i Viborg giver 5.000 kroner i
økonomisk støtte. I i ugen in-

I dag står Zanders have klar. Tanjas far Per Sørensen, var med
til at lave den tilgroet baghave om til fine gangarealer og en stor
græsplæne. Græsset er endnu ikke vokset op, men den store
plæne var tiltænkt masse af legeredskaber - hvilket også kommer
en dag når en lillebror eller -søster kan få glæde af det. Privatfoto.

den Zanders død, rydder venner og familie haven for krat
og buske, så den er klar til at
blive anlagt.
Tanja Nørgård Sørensen og
Mads Høgfeldt får først besked
om haven, da det står klart,
at de ikke får deres søn med
hjem fra Skejby.
»På det tidspunkt virkede
det hele ligegyldigt, men set
i bakspejlet så har de gjort
noget helt fantastisk for os.
Vi flyttede ind i huset, da vi
fandt ud af, at jeg var gravid i
marts 2009, og jeg havde sagt,
at jeg ikke ville tilbage, hvis
ikke Zander kom med os. Nu
vil jeg aldrig flytte,« siger Tanja Nørgård Sørensen.
Haveprojektet bliver færdiggjort i ugerne efter Zanders bisættelse, og den nye
have har fået en helt speciel
betydning for Tanja Nørgård
Sørensen og Mads Høgfeldt
»Det er kæmpe stort, at de
har haft overskud til at gøre
det. Og i en tid hvor vi gik i
vores egen verden, varmer det
om hjertet at tænke tilbage på,
at de har knoklet hjemme for
at hjælpe os,« siger Mads Høgfeldt.
Det var begrænset hvor
meget tid familien tilbragte i
huset i Viborg under Zanders
sygdomsforløb, men med haveprojektet er deres lille søn

I perioder havde Zander det godt. Og på de tidspunkter
kunne man jo slet ikke se, han var syg, siger Tanja Nørgård
Sørensen, når hun i dag ser på de glade billeder. Privatfoto.

Tanja Nørgård Sørensen og Mads Høgfeldt tilbragte fem
måneder på Intensiv afdelingen på Skejby Sygehus, og ind i
mellem blev Zander flyttet til børneafdelingen. Privatfoto.
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alligevel blevet en del af stedet.
»Jeg har det godt med, at
det ikke er en medlidenhedshave. De startede projektet
med den overbevisning, at
vi kom hjem alle tre og skulle bruge haven til næste sommer. Sådan gik det ikke, men
det vil altid være Zanders have - og et godt minde,« siger
Tanja Nørgård Sørensen og
tænker sig lidt om, mens hun
lader øjnene glide ud over jorden i baghaven.
»Jeg kan bedre koble minderne om Zander til haven
- end til huset. Han var stort
set ikke med hjemme, så det er
begrænset, hvor mange minder vi har fra vores hjem om
ham. Det har haft kæmpe betydning«
Legestativerne, der engang
skal fylde den store græsplæne, får lov at blive i byggemarkedet noget tid endnu.
»Zander skal være storebror
på et tidspunkt, og der vil vi
købe de legestativer som vores venner og familier allerede planlagde, da de startede med Zanders have,« siger
Tanja Nørgård Sørensen

Tanja Nørgård Sørensen og
Mads Høgfeldt er efter ti hårde
måneder på Skejby Sygehus
tilbage i huset i Viborg. De
tilbragte ikke meget tid i Viborg
sammen med Zander, men
alligevel vil haven været et
sted, de kan mindes ham. »På
kirkegården har vi et symbol
- en sten med hans navn
- men her i haven hører han
mere til. Her er han hjemme,«
siger Tanja Nørgård Sørensen:
Foto: Preben Madsen.
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Kenneth Nielsen og Lars Hansen er ved at
gøre klar til flisebelægningen. Før var stien
langs huset groet helt til. Privatfoto.

