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Forholdet mellem børn og forældre er noget helt særligt. Hvad enten relationen er god eller dårlig, sker der
noget specielt med børn, når deres forældre dør. Selv efter forældres langvarige sygeleje er der mange, der

føler sig uforberedt på at sige farvel til dem, som gav dem livet. Forældre er en stor del af vores identitet, også
når de er blevet gamle.

Steinar Ekvik har mange års erfaring med sorgarbejde, både som sognepræst og sygehuspræst. Han mener, at
vi ofte undervurderer, hvilke følelser der sættes i bevægelse, når man som voksen mister sine forældre. Og

mange oplever, at omgivelserne ikke har megen forståelse for, hvad man går igennem.

Når gamle forældre dør er en lavmælt, indfølt bog, der sætter ord på følelser, som mange stifter bekendtskab
med. Ud fra små omskrevne beretninger fra virkeligheden giver Steinar Ekvik værdifulde erfaringer videre,
både når det gælder forældres sygeleje, tiden omkring dødsfald og begravelse, forholdet til den efterladte

forælder, og vejen videre frem.
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