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Forord
Når angsten tager magten er en bog, hvor ti unge mellem 16 og 24 år fortæl-

ler om deres angstlidelse og om kampen for at slippe af med de store

begrænsninger, som den har lagt ned over deres liv. Det er meget forskelligt

fra ung til ung, hvordan den ubehagelige følelse har tiltvunget sig sin domi-

nans. Nogle har altid været generte og gennem deres barndom og ungdom

mærket en stigende grad af ængstelse. Andre har udviklet en angstlidelse som

en del af en reaktion på belastninger og svigt. Endelig er nogle tilsyneladende

blevet ramt uden ydre årsag. En voldsom angst er pludselig slået ned som et

lyn fra en klar himmel og har efterladt dem i en tilstand af chok og med en

voldsom angst … for angsten. 

De personlige beretninger bliver sat i perspektiv af interview med fagfolk,

der har hver deres vinkel på angst. Der er interview om angstens biologi og

væsen, om angst og eksistens, om angst i det moderne samfund og om

behandling af angst. I forhold til det sidste har jeg valgt at fokusere på den

kognitive tilgang, da den ifølge forskningen er den mest effektive behand-

lingsform.

En bog om et så stort emne som angst kræver en afgrænsning. Jeg har

valgt at koncentrere mig om det, der kaldes de ikke-psykotiske angstlidelser.

Det er fx socialfobi, panikangst og OCD, og disse og de øvrige angstlidelser

bliver defineret i bogen i den rækkefølge, de optræder. Jeg har valgt at supple-

re med afsnit om eksamens- og præstationsangst og om tilpasningsreaktion.

Begge dele er noget, som mange unge vil opleve, da der i vores moderne sam-

fund er meget fokus på den enkeltes præstation, ligesom vi også lever i en tid

med mange opbrud og pludselige forandringer. Til gengæld har jeg fravalgt

enkelfobier som fx angst for at flyve, for slanger eller for tordenvejr, og jeg har

– jævnfør min afgrænsning – også fravalgt alvorlige sindslidelser som fx 

skizofreni, da det jo er en psykotisk tilstand. Det skal også nævnes, at jeg ikke

skelner skarpt mellem angst og frygt. Den skelnen er vigtig i filosofien, men

ikke i psykologien, og i denne bog er der primært fokus på de psykologiske

aspekter af angst.

Ifølge Nudansk Ordbog betyder ordet angst oprindeligt at snøre sig sam-
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men, hvilket passer meget godt på den kvælende måde, som angst kan ople-

ves på. Det er en følelse, som alle mennesker kender til. Når vi skal træffe

afgørende valg og forholde os til livets grundvilkår, kan vi rammes af det sær-

lige sug af angst, som er en uomgængelig del af tilværelsen. Mange kender

også til at få svedige hænder, sommerfugle i maven eller katastrofetanker før

en eksamen, en tale eller en anden vigtig præstation. Det er naturligt. Men for

nogen snører det så meget sammen, at de udvikler en angstlidelse. Ifølge

Sundhedsstyrelsen gælder det for cirka 350.000 danskere, hvilket svarer til syv

procent af befolkningen.

Som det fremgår af bogen, kan angst og angstlidelser i høj grad være ind-

lært. Det kan udvikle sig til et mønster, hvor man forsøger at flygte væk fra

angsten. Men flugt og undgåelse er vand på angstens mølle. Jo stærkere man

løber, desto mere intens og stærk bliver følelsen. Mange angstramte unge er

ikke vidende om denne mekanisme, og de er fortvivlede, fordi de ikke aner,

hvad der er galt. Nogle tror, at de har alvorlige problemer med deres fysiske

helbred. Andre at de er ved at blive sindssyge. Det er også tankevækkende, at

flere af bogens unge har fået sat navn på deres lidelse ved en tilfældighed.

Nadia fortæller fx, at hun faldt over ordet socialangst en dag, hun sad og goog-

lede. I Caspers tilfælde var det hans mor, der faldt over en artikel om OCD i

et blad. Det understreger, at der er brug for information om emnet og at give

unge en indsigt i, hvordan angsten kan tage magten. Det kaldes også for psy-

koeducation.

Et ordsprog siger, at den, der lever skjult, lever godt. Det er måske sandt for

virksomheder i skattely, mens det forholder sig lige modsat, hvis man isolerer

sig med sin angstlidelse. Det er bestemt ikke noget godt liv, og det indebærer

en stor risiko for, at man begynder at behandle den lidelsesfyldte tilstand med

alkohol eller andre former for rusmidler. Den måde at håndtere sine proble-

mer på kan absolut ikke anbefales. Der skal en professionel indsats til.

Heldigvis er mulighederne for at få hjælp til det, der i embedsmandssprog

kaldes let til moderat angst, herunder OCD blevet forbedret, og der er flere 

initiativer på vej i de kommende år. Der er information om behandlingsmu-

ligheder bagest i bogen, men det anbefales, at man søger opdateret viden hos

patientforeninger og myndigheder.

Når angsten tager magten kan bruges på forskellige niveauer og med for-

skellige hensigter. Den kan læses af unge, der er interesserede i at få mere
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viden om emnet. Måske fordi de selv, en ven eller en af deres søskende er pla-

get af angst. Bogen kan også anvendes i forbindelse med tema- og projekt-

arbejde og sundhedsundervisning i folkeskolen eller på ungdomsuddannel-

serne. Forældre, der har interesse for temaet og måske er berørt af det, kan

også have gavn af at læse med. Det samme kan fagfolk, der arbejder med

unge, og som gerne vil erhverve indsigt og baggrundsviden om denne stærke

kraft, der i værste fald kan være invaliderende.

Per Straarup Søndergaard
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Angsten skal ikke
have lov til at styre
mit liv!
- Interview med Marie, 18 år 

”Jeg fik mit første angstanfald i et stormagasin, hvor der var meget tæt af

mennesker. Pludselig fik jeg det dårligt og var sikker på, at jeg snart ville falde

om og besvime. Det var meget ubehageligt, og min eneste tanke var, at jeg

skulle ud og væk i en fart,” fortæller Marie. Hun er 18 år, går i 2.g og bor i nær-

heden af Århus. Vi har sat os i den lyse stue med vindue ud mod villavejen.

Nogle små drenge udkæmper en drabelig krig, hvor de både skyder på hinan-

den og på forbipasserende med mirabeller. Marie har udkæmpet en anden

kamp. Kampen mod angsten. Hun gik i 8. klasse, da hun blev ramt af det før-

ste anfald. Det kom uden varsel. Som hun selv siger, var der hverken sket

dødsfald eller ulykker, og hun var en udadvendt pige, der havde mange ven-

ner og succes både i skolen og på fodboldbanen. Det første anfald blev fulgt

af flere og altid efter samme mønster. Marie blev svimmel, fik hjertebanken,

rystende hænder og svedte, mens hjernen formulerede sætninger som: Du

mister kontrollen! Du besvimer! Det er farligt! Skynd dig væk! NU! Når hun gik

ud af situationen, aftog angsten, og pulsen bevægede sig ned mod normalt

niveau.

”Efter det første anfald i stormagasinet undgik jeg at komme der. Så fik

jeg et anfald i en bus, og så holdt jeg op med at tage busser, og sådan blev det

ved. Jeg undlod at stå i lange køer; tog ikke ind til Århus; stoppede med at

dyrke sport, fordi det gav mig hjertebanken; og jeg undlod at lave fremlæggel-

ser på klassen. Da det var allerværst, gik jeg næsten ikke i skole. Det var meget
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