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Forord

Ilse Bjerregaards bog om voldens væsen tydeliggør på grumme-
ste vis, hvor stort et tabu vold i hjemmet stadig er. Ifølge Lands-
organisationen af kvindekrisecentre bliver 29.000 kvinder 
hvert år udsat for partnervold. Hertil kommer 8.000 mænd – ej 
at glemme de 33.000 børn, der lever i familier, hvor der er vold. 
De værste hører vi om i medierne, langt de fleste foregår bag luk-
kede døre i hjemmet. 

Det var derfor med stor respekt – og ydmyghed, at jeg sagde ja til 
at give input og skrive forord til denne bog. Det har været en fag-
ligt spændende proces og ikke mindst skræmmende, i hvor høj 
grad dette emne stadig er befængt med berøringsangst.

Selv i den DR-dramaserie, ”Mord uden grænser”, der i foråret 
2015 løb over skærmen, hvor adskillige politikolleger stiltiende 
ser til, at deres kollega kommer på arbejde med det ene sæbeøje 
efter det andet, bandager og højhalsede trøjer på – uden at tale 
med hende om dét, der er så indlysende!

Det giver derfor ekstra mening at støtte Ilse i at fortælle sin 
historie, der såvel fagligt, som baseret på egne oplevelser, tyde-
liggør, hvad der gør volden mulig og (næsten) umulig at komme 
ud af. Vi får her indblik i et skoleeksempel af voldsspiralen. Vi 
bliver ikke skånet. Det er første parket, og vi får klasket virke-
ligheden lige i synet. Den virkelighed, som ofte foregår lige inde 
på den anden side af væggen, men som de fleste vælger at lægge 
det døve øre til.

Mens det i flere år var Ilses store ønske at dele ud af sine erfa-
ringer, havde familien i sagens natur aldrig haft samme behov 
for at offentliggøre meget private dele af deres familieliv. De 
valgte ikke desto mindre at bakke op om udgivelsen. En beslut-
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ning jeg har stor respekt for, og som uden tvivl har betydet svære 
og vigtige tanker og overvejelser for alles vedkommende.

En beslutning, der også er truffet i det fælles håb, at bogen 
kan være en hjælp for andre i samme situation – såvel ofre, som 
krænkere, pårørende og alle os andre samfundsborgere, der har 
et medansvar for at bryde den tavshedens onde cirkel, som vol-
dens væsen stortrives i. 

Vi har alle hørt om eller kender en, der har været eller er udsat 
for vold. Og hvem kan sige sig selv fri for at have sagt eller tænkt: 
”Hvorfor går hun ikke bare fra ham?”, ”Tænker hun slet ikke på 
børnene?”. ”Hun må da vide, at det bare er et spørgsmål om tid, 
så gør han det igen”. Denne bog tilbyder en forståelse for, hvor-
for Ilse blev i voldshelvedet i 19 år. 

Bogen kan ikke sidestilles med realityprogrammer og diverse 
narcissistiske selvbiografier. 

”Voldens væsen – min partner” er skrevet til alle de menne-
sker, der ved, der sker noget, der ikke er i orden, men ikke ved, 
hvad de skal sige eller gøre ved det. 

Den er også skrevet til de mennesker, der kender følelsen af 
lavt selvværd – eller alle os, der voksede op i flinkeskolen. For 
det er grundlaget for, at man indlader sig og siden underkaster 
sig voldens væsen.

Behandlere og andre i sundhedsvæsenet vil desuden få et sjæl-
dent velformuleret indblik i, hvor mange ressourcer det kræver 
at forblive i et voldeligt forhold.

Jeg kan ikke sige mig fri for tanker, hvor det i processen var 
mig en gåde, hvordan Ilse, som den skønne, skarpe, følelsesful-
de, levende, lyttende, indtagende, sjove, udfordrende og begave-
de kvinde hun også er, kunne tillade al den psykiske og fysiske 
undertrykkelse. Tanker der vidner om, hvor ufatteligt stærke 
mekanismer voldsspiralen involverer.
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Ilse Bjerregaard beskriver mekanismer og svarer meget over-
bevisende på ovenstående og mange andre relevante spørgsmål 
i sin bog. Og hun beskriver smerten, så det løber ned af ryggen, 
samtidig med at vi får et blik ind i den verden, hun levede i, og 
en forståelse for, hvordan et menneske kan skabe mening ud af 
at leve i et forhold, der er at sammenligne med det mørkeste sted 
i helvede. 

Nina Schiøtz, psykoterapeut, 2015
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Indledning

Jeg er én af dem, der har en særlig evne til at mærke, når der er 
noget galt. Og, som min nuværende mand så kærligt har udtrykt 
det; en god evne til i hvert fald ikke at lade stå til. Hvordan kun-
ne det så give mening at bo sammen med en mand, der bankede 
mig fysisk og psykisk? At finde mig i utallige ydmygelser og af-
straffelser gennem 19 år, og ikke bare én gang prøve at løbe min 
vej? Hvad var det for en sær afhængighed, der holdt mig inde?

Det er nogle af de spørgsmål, jeg vil forsøge at besvare i denne 
her bog. Og lige så meget vil jeg gerne fortælle, hvordan jeg kom 
fri af mit eget fængsel, fra den dag jeg stod på en jernbanebro, og 
det rent faktisk gav mening for mig at springe ud og blive kla-
sket til smadder af et tog. Den dag blev jeg klar over, at der var 
noget galt. Med mig.

Før jeg går i gang, har jeg dog lige nogle ting, som jeg skylder 
mig selv, dig, min eksmand og hans familie at få sagt. Jeg vil an-
befale dig at læse med, for det vil hjælpe dig med at forstå mine 
pointer i resten af bogen, men er du hyper utålmodig, og må bare 
i gang med selve fortællingen, starter den med afsnittet ”Gaver”.

Hvorfor denne bog
Der er så mange, der ikke forstår, hvorfor voldsramte kvinder 
kan finde på at gå tilbage til deres voldelige partner, når først de 
har forladt ham én gang. Det har jeg svaret på, men det kræver 
lidt forklaring: Det korte svar er, at det skyldes det mønster, man 
har med sig i sin personlighed – ofte har ofrene for eksempel lavt 
selvværd, hvilket betyder, at de ikke oplever sig selv som haven-
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de nogen værdi. Derfor ”passer det” til dem at have en partner, 
der ikke behandler dem som om de har nogen værdi. Men nu er 
følelser jo ikke rationelle, så selv om man kan forstå det, er det 
ikke det samme som at man nu kan gøre det anderledes. 

Og hvorfor så ikke? Hvorfor er det ikke tilstrækkeligt at sam-
fundet medicinerer ofrene, og behandler dem for den angst, de-
pression, PTSD og de psykoser, der kan følge i kølvandet af psy-
kisk og fysisk vold? Hvorfor er det mere dybdegående terapi, der 
skal til?

Det er det, jeg vil forklare i denne bog. Og jeg bruger min egen 
historie som eksempel, for den kender jeg jo indefra.

Jeg vil gerne dele min udviklingshistorie – dele med andre 
hvordan jeg kunne bevæge mig fra ét liv til et andet, hvordan jeg 
kunne forandre min virkelighed så drastisk som jeg gjorde, da 
jeg brød fri af forholdet til René. Hvad det var, der skulle til – for 
mig – og derigennem håbe, at jeg kunne inspirere andre til at 
lægge en destruktiv livsførelse bag sig. 

Hvordan er den skrevet
Jeg har taget udgangspunkt i den, jeg var, mens jeg levede sam-
men med René. Hvis man vil forstå, hvordan det kunne give me-
ning for mig at lade mig behandle så skidt, må man derfor hoppe 
baglæns i min udviklingshistorie, og møde hændelserne ”som 
perler på en snor”, alt efter hvilken del af min personlighed, man 
er mest nysgerrig på; det lave selvværd, angsten for at miste, for-
holdsafhængigheden eller evnen til altid at sætte andres behov 
over mine egne. Derfor har jeg også opbygget bogen sådan; den 
afspejler den gestaltterapeutiske tænkemåde, hvor vores følel-
sesmæssige erfaringer gennem vores opvækst danner vores per-
sonlighed. Lykkes det os at finde frem til det oprindelige traume 
og forholde os til det, opløses de efterfølgende problemer nær-
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mest af sig selv, og det var dét, min terapeutiske behandling for 
en stor del bestod af. I dag har jeg en sund integritet og selvfø-
lelse, har lagt angst, depression og PTSD bag mig, er i et sundt 
ægteskab, og er i stand til at passe ordentligt på mig selv.

I bogen springer jeg ofte springer frem og tilbage i tiden. For 
at det ikke skal være alt for forvirrende, har jeg derfor lavet en 
tidslinje, som I kan orientere jer i, og jeg har forsøgt at huske at 
lave et nyt afsnit hver gang jeg springer. Efter hvert hovedafsnit 
har jeg endvidere lavet en illustration af hvordan de episoder, 
jeg nævner, hænger sammen udviklingsmæssigt. 

En anden udfordring er min brug af ordet ”psykopat”. Dels er 
det ikke en officiel diagnose mere, og dels er det nærmest ble-
vet et populærudtryk, som kan betegne alt fra seriemordere til 
den båtnakke, der kører ind foran én i motorvejskøen. Alligevel 
holder jeg fast i udtrykket her i bogen, for det er det, der giver 
mest mening for mig, og det skal absolut forstås i sin strengeste 
kliniske forstand, altså som det, der i dag hedder dyssocial per-
sonlighedsforstyrrelse (se ordlisten bag i bogen). René blev ikke 
diagnosticeret i den tid, vi var sammen, så betegnelsen af ham 
som psykopat står helt for min egen regning.

En tredje udfordring, jeg rendte ind i, var af den mere udvik-
lingsvenlige slags. Efter jeg havde skrevet kontrakt med et forlag, 
døde René. På sin vis gjorde det alting lettere; det gav i hvert fald 
ikke længere mening at have mareridt om, at jeg skulle holde 
foredrag, og han så pludselig ville sidde nede blandt publikum. 

Udfordringen bestod af noget helt andet: De sidste rester af 
den trang, jeg havde til at beskytte René, og som havde betydet 
at jeg så igennem fingre med rigtig meget, meldte sig nu som en 
dårlig samvittighed over, at jeg udgav min version af historien, 
uden at han havde mulighed for at tage til genmæle. Jeg havde 
også behov for at beskytte hans familie – især hans onkel og tan-
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te, som er varme og empatiske mennesker, og hans moster, som 
var meget efter René for at han skulle behandle mig ordentligt. 
Ikke at hun direkte vidste, hvad der foregik, men hun må have 
haft en anelse. Eller også kendte hun bare forholdet mellem 
hendes søster og Renés far, og var vældig meget på vagt. 

Valget stod egentlig ret klart: Ville jeg bryde et tabu, eller ville 
jeg ikke? 

René benægtede mange ting mens vi var sammen, og sagde 
han aldrig havde gjort dem, og havde han levet i dag, havde han 
sandsynligvis sagt, at jeg lyver. At jeg opdigter det meste og for-
værrer billedet, og gør ham til skurken og synderen, og at det i 
virkeligheden er mig, der er syg. At han er en psykopat er for så 
vidt hans eneste undskyldning, for det vil en psykopat ofte gøre. 
For dem – og i deres hjerner – er det ganske enkelt aldrig sket. 
Verden omkring dem har rottet sig sammen, og prøver nu at lok-
ke dem i en fælde. 

Og han vil sikkert selv mene, at det er sandt, hvad han siger. 
For ham er tingene aldrig sket sådan – for ham så det hele ander-
ledes ud. For at yde ham som individ – og psykopat, med de men-
tale begrænsninger, det medfører – retfærdighed, har jeg derfor 
også prøvet at holde hele bogen i en sober tone, og hele tiden ta-
get udgangspunkt i mig selv og mine tanker om hvad der skete. 
Jeg har forstået, at hans hjerne var psykopatisk, og hans virkelig-
hed dermed grundlæggende anderledes end min og mange an-
dres. Han var ikke selv ansvarlig for hvordan hans hjerne havde 
udviklet sig, svigtet som han blev af især sine forældre, og selv-
følgelig har han handlet på en måde, der for ham gav mening. Og 
selvfølgelig var han selv ansvarlig for sine handlinger, ligesom 
alle andre voksne mennesker er.

Det undrer mig ikke længere, at så mange kvinder falder for 
psykopater; finder, at de er nogle stakler, og forsøger at redde 
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dem fra deres fortabthed og ensomhed. For de er nogle stak-
ler, helt reelt. Desværre er de bare nogle farlige stakler, alene på 
grund af deres manglende evne til indlevelse i andre menne-
skers behov. Derfor skal man afholde sig fra at prøve at redde 
dem. Det kan ikke lykkes, og der er en meget stor risiko for, at 
man selv går ned i forsøget.

Jeg skriver bogen for at give mit eget vidnesbyrd, når jeg nu 
ikke dengang meldte ham til politiet (hvad jeg helt klart skulle 
have gjort). Og jeg skriver for at hjælpe andre, der er i kontakt 
med psykopater. Jeg kan udmærket huske min egen mangel på 
opmærksomhed omkring hvad psykopati var, og også at René 
forbød mig at læse den bog, der senere kom til at betyde så me-
get for mig (”Kvinder, der elsker for meget”1), så at tro at jeg gen-
nem min bog kan hjælpe de kvinder eller mænd, der lige nu er 
i kløerne på en psykopat er måske desværre for højt et mål at 
sætte. Men jeg kan måske nå deres omgangskreds, deres familie 
og deres venner. Og gennem at sætte dem lidt ind i, hvad der kan 
foregå i sådan et forhold, og hvilke ting, der er på spil, kan jeg 
måske bedre deres odds for at gøre en forskel for deres familie-
medlem eller ven, som befinder sig i et destruktivt forhold, og 
hjælpe de mennesker, for hvem det lykkes at komme ud af sådan 
et forhold igen. 

Når folk spørger mig, om jeg synes man skal ringe til politiet, 
hvis man hører, at nogen får tæsk, så er mit svar (med de største 
bogstaver, jeg kan finde):

ALTID JA!
 

Og hellere fem gange for meget, end fem gange for lidt. Og hvis 
uroen fortsætter en anden dag, så ring igen! 

Vi havde også naboer. Mange endda. Vi boede i en opgang 

1) Robin Norwood: ”Kvinder der elsker for meget”. Borgen, 1987.
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med fire lejligheder på hver etage, og vores lejlighed stødte op 
til næste opgang. Jeg kunne ofte høre, hvad der skete i de andre 
lejligheder. Selvfølgelig har nogen hørt, når jeg skreg. Men ingen 
ringede til politiet, ingen stillede spørgsmål. Ingen.

Var politiet mødt op bare én af de mange gange, hvor jeg fik 
bank, havde jeg helt sikkert holdt med René. Skjult at der var no-
get som helst for dem at komme efter, og benægtet pure, at der 
var andet end et skænderi i gang. Skulle det have været en af de 
gange, hvor jeg havde prikker i øjnene efter kvælertag eller op-
svulmet læbe efter et slag, havde jeg ikke meldt ham. Men jeg var 
blevet mindet om én meget vigtig ting: Det var forkert, det, han 
gjorde, han havde ikke lov til det, og jeg var blevet præsenteret 
fysisk for et andet menneske, en uniform med hele samfundets 
styrke bag, som ville redde mig fra den forfærdelige situation, 
jeg var i. Et sted at gå hen, et sted at være i sikkerhed. Så gør det. 
Ring.

Under Renés sygdom forsøgte jeg at skrive mig ud af min de-
pression, gennem at skrive mine tanker ned, og da jeg var gået 
fra René, forsøgte jeg at skrive mig ud af mine traumer. Jeg kan 
se nu, at jeg i starten blev retraumatiseret af det, men der var 
ikke noget at gøre; jeg var nødt til at fortælle det hele til ”nogen”, 
sætte ord på hver eneste ydmygelse og omgang bank, jeg kun-
ne huske, og møjsommeligt adskille det fra mig selv gennem at 
gøre det til en fortælling. ”Engang,” tænkte jeg, ”engang omfor-
mulerer jeg det hele og laver det til en bog om at leve i et volde-
ligt forhold, som forhåbentlig kan hjælpe andre med at komme 
ud af deres.” Det er den bog, du sidder og læser i nu. Jeg håber, 
den hjælper dig.

Bogens afsnit
Det første afsnit handler om, hvordan det ubearbejdede tab af 
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min storesøster påvirkede min tilknytning til andre mennesker 
langt op i mit voksenliv.

Dette leder videre i det næste afsnit om tab og traume, hvor 
det at miste én, jeg dengang kaldte min bedste ven, reaktiverede 
gamle tab og traumer i min barndom, og på sin vis dermed for-
hindrede mig i at se klart hvad det var, der foregik: At min ven 
krævede at jeg valgte side, og at det – i min optik – reelt set ikke 
er noget, en god ven gør, hvis han ellers respekterer det med-
menneske, han er ven med. Så selv om jeg på daværende tids-
punkt nok mente at kunne spotte manglende medmenneskelig 
respekt hos en mand, havde jeg altså fået valgt mig en ”ven” med 
– i hvert fald i en krisesituation – mange af de samme egenska-
ber som dem, jeg var flygtet fra, da jeg forlod min eksmand.

Afsnittet om psyke og krop handler om hvordan kroppen hu-
sker, hvad der er sket. Kroppen husker alle traumer, den har væ-
ret udsat for, og gemmer dem i et fysisk beredskab, der gør en 
særlig opmærksom på signaler, der minder om dem, der den-
gang betød, at der var overgreb på vej. Uanset min hjerne for ek-
sempel godt vidste, at jeg sad foran en dreng, der aldrig havde 
gjort mig noget, reagerede min krop som om den var på vej til at 
blive overfaldet nok engang. Afsnittet handler også om mit møj-
sommelige arbejde med at forløse traumerne og dermed også 
blive min PTSD kvit.

Det samme gælder for så vidt afsnittet om dissociering, men 
her går jeg blot mere detaljeret ind i præcis dén forsvarsmeka-
nisme, fordi den var så udtalt for mig personligt. Det krævede 
et stort arbejde af mig, ikke alene at blive klar over, men også 
forsøge at ændre denne forsvarsmekanisme, fra at være én, jeg 
ubevidst valgte per automatik, til at være en jeg kunne bruge på 
steder, hvor det var praktisk at have den. Fra at det var den, der 
styrede mig, til at det var mig, der styrede den.
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I afsnittet ”At blive i det” forsøger at jeg at svare på det spørgs-
mål, jeg er blevet stillet flest gange siden jeg forlod min eksmand: 
Hvorfor fandt du dig i det? Hvorfor blev du i det? Mit korte svar 
er, at det gjorde jeg jo heller ikke – men vejen ud var meget lang 
og omstændelig, fordi den krævede en stor personlig udvikling 
fra min side, og det er den, jeg forsøger at beskrive i det afsnit.

Bogens næstsidste afsnit handler om, hvordan jeg kom videre 
bagefter. Hvordan jeg opdagede, at det at forlade min eksmand 
faktisk kun var halvdelen af arbejdet. For at udvikle mig videre – 
så langt væk fra medmisbrugerens skabelon som muligt – forelå 
endnu et stort personligt arbejde. Livet bød også efterfølgende på 
mange udfordringer, som jeg greb som muligheder for udvikling, 
så barske de end var. Men jeg havde et mål; jeg ville blive i stand 
til at hjælpe andre ud af destruktive forhold, og for at kunne det, 
var jeg nødt til at blive i stand til at rumme, acceptere og elske hver 
eneste lille bitte del af mig selv og den person, jeg både var og er.

Jeg slutter bogen af med et teoretisk afsnit til behandlere og 
pårørende, da mange har bedt mig om gode råd og støtte til 
hvordan de skal forholde sig. Afsnittet er teoretisk, men ikke i 
den akademiske forstand – det er ikke en afhandling, der søger 
at dække alle aspekter af problematikken, men tager udgangs-
punkt i de problemer, jeg selv henholdsvis er stødt på og er 
blevet spurgt om. Formålet med dette afsnit er altså at give jer 
behandlere og pårørende noget at gribe efter, når I føler jeg mag-
tesløse overfor de mennesker, der igen og igen vælger at lade sig 
misbruge på forskellig vis.
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Gaver

”Du kan skrive om gaverne i din bog”, foreslog Rolan. Det var en 
sen eftermiddag i min terapeuts rum, og jeg sad afslappet i en 
stor hvid lænestol, sådan én man rigtig kan putte sig i. En kop 
pulverkaffe med pulverfløde byttede jævnligt plads med et glas 
vand i mine hænder. Der var tændt et par stearinlys, og stemnin-
gen var afslappet. Rolan og jeg havde lige talt om en udtalelse 
fra en venindes søster, som til min egen store forundring havde 
berørt mig meget, og som jeg ikke havde kunnet slippe. 

Jeg nikkede, men sagde ikke mere. Jeg vidste godt, hvad han 
mente. Selv om vi ikke delte religiøs overbevisning, kaldte vi 
fænomenet det samme: Gaver. Rolan troede på, at universet ud-
styrede os med nogle hjælpere, der gav os nye indsigter i form 
af små ”gaver”, selv troede jeg på, at vores evne til at løse vores 
egne problemer afhang af hvor gode vi var til at give vores krops 
signaler opmærksomhed. Når kroppen reagerede, var der noget, 
vi skulle se nærmere på, og anerkendte vi de signaler, var der 
mange svar at hente ved at følge deres udspring. 

”Meningsfulde tilfældigheder” havde min første terapeut, 
Nina, kaldt det. Jeg kaldte det gerne gaver. For det føltes som at 
få en gave, når det gik op for mig, hvorfor jeg fik det så svært over 
tilsyneladende ubetydelige ting.
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Storesøstererstatningen Bente

Hvad pokker var det, der foregik? Hvad var det ved den kvinde, 
der kunne få mig til at reagere som Ilse fire år, blive ramt af gan-
ske ubetydelige bemærkninger og samtidig være dødsensangst 
for at miste kontakten med hende? Bente og jeg var i trænings-
gruppe og supervision sammen, og jeg glædede mig til hver 
gang, samtidig med at jeg hele tiden var bange for at hun ikke 
gad mig. Vi smilede næsten altid til hinanden, men det var ofte 
stive smil, og mit indre kom i oprør hver gang vi var i kontakt. 
Der var noget på spil, og Rolan kunne godt se det.

Det virkede på mig som en slags konkurrence vi havde gang i, 
mig og Bente. Som om jeg forsøgte at overgå hende, være oven-
på, og alligevel helst ville tage imod hendes omsorg. Hun på sin 
side virkede på mig som om hun gerne ville være omsorgsfuld, 
men også blev enormt provokeret af mig, og havde lyst til at be-
stemme, have styringen med hvad jeg fik lukket ud verbalt. Vi 
sad begge to i supervisionslokalet, grinede påtaget hjerteligt, be-
dyrede begge vi havde det fint … men noget var der imellem os, 
og hvad var det?

Jeg gik ”på”, som vi kalder det, valgte at mærke efter og snak-
ke med vores tredje medlem af gruppen (Marie), som så øvede 
sig på at være terapeut. Rolan var supervisor. Jeg undrede mig 
over – og var lidt bange for – den følelse, jeg havde i maven. Gen-
kendte den som sorg? Jeg var dybt uforstående. Indtil Marie fik 
spurgt mig om hvad den følelse mindede mig om. Jeg huskede 
en regression med en psykoterapeut ved navn Anne, og den lille 
Ilse, jeg fandt dér. Smerten, savnet vældede op i mig, og jeg be-
gyndte at græde.
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Min Judit
”Godnat Ilsen”. 

Som så mange aftner før, var jeg gået ind for at sige godnat 
til min mand, der sad ved sin computer og spillede et compu-
terspil. I ørebøfferne havde han sin storebror på Skype, og som 
så ofte før delte de to en spilsekvens. Brødrehygge på højt plan. 
Manden havde fået sit møs, og jeg havde nu lagt øret til den ene 
hørebøf og munden til mikrofonen, og ønskede min svoger god-
nat. Meget blidt og let syngende svarede han: ”Godnat, Ilsen”, og 
jeg puttede mig i kælenavnet, og følte mig lille og godt passet på.

Jeg havde en storesøster engang. Eller: Jeg har en storesøster, 
men hun døde da jeg var lille. Tilbage stod jeg så, mentalt udvik-
let som en lillesøster, med et stort behov for at være den, man 
passer på, et stort behov for at være ”Lillen”. Udenpå lignede jeg 
nu et enebarn, og som tiden gik, forventede folk omkring mig 
vist at jeg var stærk og egenrådig, som et enebarn ofte er. Det 
blev en del af min identitet, og jeg kaldte mig selv enebarn, når 
folk spurgte om jeg havde nogen søskende.

Først 33 år senere fandt jeg Lillen igen, i favnen på min nuvæ-
rende svigerfamilie. Især min mand og min svoger – som ellers 
begge er henholdsvis seks og otte år yngre end mig – forstod mit 
behov for at være lille og blive passet på, og beskyttede mig på 
hver deres måder. Det føltes som at komme hjem igen, og på en 
måde var det jo også det, jeg var.

Jeg var kun 4½, da min storesøster døde (hun var 7), og jeg ane-
de knap nok hvad død var. Jeg var Lillen, hende, man tog sig af, 
hende der fik lidt ekstra kredit for dumheder og urimeligheder, 
hende der var ekstra sød og lækker. Min storesøster Judit tog sig 
af mig, bar over med mig, legede med mig og hentede sit eget 
yndlingstøjdyr til mig, når jeg lå syg.

Alligevel var det langt fra sorgløst. Judit var syg og havde væ-
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ret det siden hun blev født, og jeg blev til i min mors ønske om 
at have et barn, hvis det første døde – og på trods af min fars 
nervøsitet for at have to syge børn. Jeg var overleveren – hende, 
der skulle være sød, dygtig og velfungerende. Sat i verden for at 
dække min Mors behov.

Men er alle børn ikke det? Forældrenes egoistiske valg om ger-
ne at ville se sig selv i forældrerollen? Jeg tænker, det er sådan. 
Men de fleste forældre slipper deres børn igen når de bliver stør-
re, og det gjorde min Mor ikke. Hun forsøgte at dulme smerten 
over min søsters død med glæden over mig, og dermed blev jeg 
og min trivsel nødvendig for hun kunne holde sammen på sig 
selv. Hun ville gerne søge hjælp til at komme over sorgen over 
at miste Judit, men min far fandt det meningsløst, og min mor 
forstod ikke at skille ham og hende selv ad. Et mønster jeg selv 
skulle gentage senere.

Jeg har ingen erindringer om, at mine forældre talte med mig 
om, at min søster var syg, og at når hun oftere og oftere var væk, 
var det for at komme på hospitalet og få renset sit blod, fordi hen-
des nyrer ikke selv magtede opgaven. Hun var syg fra fødslen, 
men levede i syv seje år, mødte os i vores liv, opmuntrede mine 
forældre, kørte ind i lægen på sin trehjulede cykel mens han stod 
og rystede på hovedet af hendes blodprøvesvar, ifølge hvilke hun 
burde være døden nær. Og hun efterlod et tomrum. Et tomrum i 
mig, og et tomrum på den piedestal, hun var blevet sat op på.

Men hun var der jo
Jeg ville så gerne kunne huske en voksen, én fra min børnehave 
for eksempel, der så min sorg og tog sig af mig, men jeg husker 
ingen. Jeg håber, de var der alligevel. Måske var de der, men vid-
ste ikke hvad de skulle gøre, ligesom mine forældre heller ikke 
gjorde. Måske gjorde de noget, jeg ikke kan huske.
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Mine forældre forsøgte at sørge for, at jeg ofte havde nogen at 
lege med. De brugte megen energi på at køre mig frem og tilbage 
til veninder, og sørgede for at holde sig på god fod med en nabo, 
der var meget anderledes end dem selv, og som havde en pige på 
min alder. Men ingen af de piger kunne erstatte Judit. Ingen af 
dem faldt naturligt ind i rollen som den, der tog sig af mig – på 
den storesøsteragtige måde, Judit havde gjort. I forhold til mine 
forældre var det anderledes; de sørgede godt for mig, og tog sig 
af mig og lavede ting med mig, men Judits sygdom skyggede så 
meget over deres liv, at de i farten kom til at overse mig mange 
gange, som det desværre er almindeligt i familier med et sygt 
barn. Dækningen af hendes behov var ligesom ikke til diskus-
sion, hvorimod mine hurtigt kunne komme det; jeg var jo ikke i 
farezonen for at dø, og kunne jo godt klare mange ting selv, også 
selv om jeg trængte til at andre hjalp mig med at finde en god 
måde at klare dem på. 

Jeg lærte hurtigt – også mens hun levede – at sætte mig selv 
til side, og først og fremmest sørge for at være den, der kunne 
være en del af fællesskabet, på de præmisser, der nu blev tildelt 
mig – som den velfungerende, selvstændige, stærke og modige 
pige, der altid var der, når hendes forældre havde behov for hen-
de, og som ikke var ved at dø. Jeg samarbejdede over evne, for 
jeg havde først og fremmest brug for stærke forældre, for selv at 
overleve og klare mig bedst muligt. 

Men for at udvikle sin egen måde at være i verden på, har et 
barn brug for rum og tid til at prøve sig selv af i, og først og frem-
mest for at blive set som den, det er. 

Regression med Anne, april 2010
”Forestil jer, at I står hjemme i jeres barndomshjem inde i stuen. 
I er sammen med jeres far og mor og eventuelle søskende, og ind 
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igennem den ene væg braser pludselig en bulldozer. Hvem løber 
I hen til?” 

Ordene var Anne Foltings, gæsteunderviser på mit psykotera-
peutstudie og emnet var tilknytning. Vi tog en runde. Forskelli-
ge svarede henholdsvis deres far eller mor, enkelte deres større 
søskende. Jeg sad og så på det, jeg havde skrevet på mit papir – 
og følte mig mærkelig og udenfor nok engang. Der stod: ”Ind til 
mig selv”. Min første indskydelse i visualiseringsøvelsen havde 
været stjerneklar; min reaktion ville være at dreje om på hælen 
og løbe væk, løbe ind på mit værelse.

Undervisningen varede to dage, og da den var slut vidste jeg, 
at jeg var nødt til at se den dame igen. Hun havde bare noget, jeg 
skulle bruge. Nogle uger efter tog jeg derfor til Ærø, hvor hun 
havde sin klinik. Tre timer efter kom jeg fortumlet ud igen – træt 
som et helt alderdomshjem, men lykkelig over at have fået den 
nøgle, jeg havde kunnet mærke, hun havde, om end det var en 
ret alvorlig én: Jeg havde ikke tillid til andre mennesker.

Tillid og tilknytning
Anne og jeg talte sammen en times tid om det, jeg syntes var mit 
største problem, nemlig at jeg havde vanskeligt ved at have til-
lid til andre mennesker, især min dengang nye kæreste, og ikke 
turde tro på, at han gerne ville passe på mig. Det passede ikke 
med den måde, jeg var vant til at omgås andre mennesker på, at 
han ikke ville have andet af mig end det, der var mig, ikke ville 
have, at jeg lavede mig om for hans skyld, men bare gerne ville 
være sammen med mig, og gerne give af sig selv for at jeg skulle 
have det godt. Eftersom jeg heller ikke havde tillid til mig selv, 
kunne jeg heller ikke have tillid til andre, og tage imod det gode, 
de havde at give mig, om jeg så fik det smasket lige op i ansigtet.

For godt til at være sandt. Og dog? Hvordan kunne jeg kende 
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forskel og sikre mig mod at narre mig selv igen? Vi kom meget 
hurtigt til at tale om Judit og om hvordan hun passede på mig. 
Hvordan jeg blev mobbet meget i skolen, men i de første klasser 
hurtigt forsøgte at holde mig i samme skolegård som skolens 
værste ”bølle” – han havde været meget glad for Judit, og som 
hendes lillesøster var jeg dermed fredet. Prøvede nogle af dem, 
der normalt var efter mig, at røre mig mens han var i nærheden, 
fik de selv en omgang. Anne spurgte mig, om jeg troede Judit 
havde bedt ham om at være sød ved mig? Tanken varmede og fik 
mig næsten til at græde. Billeder af Judits omsorg for mig da jeg 
var lille fløj gennem mit hoved, og jeg mærkede hvor meget jeg 
savnede hende. Hvordan jeg som ganske lille kort efter hendes 
død bestemt mente at have set loftet i barneværelset blive til sky-
er, og havde set Judits lille smilende ansigt stikke ned igennem 
skyerne og sende mig et af sine kærlige smil, som fik mig til at 
føle mig tryg, på trods af, at hun var væk.

Jeg fik flashbacks til dengang jeg fik at vide at hun var død. Jeg 
husker kun at min mor var så underlig, så afvisende, og jeg bare 
glædede mig til min far skulle komme hjem fra hospitalet med 
Judit i bilen. Jeg bad om at blive løftet op så jeg kunne se ned på 
bagsædet af bilen, når den kørte ned i indkørslen, men min Mor 
ville først ikke. Jeg ved, jeg insisterede, men følte hendes favn 
stiv og hård, og ikke varm og kærlig som den plejede at være, når 
vi sammen ventede på at Judit kom hjem.

Endelig kom bilen – og jeg husker kun alt for tydeligt, at der 
ikke var nogen Judit i. Jeg vendte mig spørgende og forskrækket 
mod min mor, og hun begyndte at græde. Jeg forstod ingenting. 
Lidt efter kom min far ind ad entredøren, satte sig på hug og tog 
om mine arme. ”Hvor er Judit?” Spurgte jeg vist. ”Judit er død,” 
sagde han. Jeg græd lidt i hans arme, og så løb jeg ind på vores 
værelse. Som 4-årig var jeg ikke bevidst om de ændringer, der 
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nu skulle til at ske med det rum, jeg vidste bare, at det var min 
tryghedsbase mere end mine forældres favn.

Min mors underlige reaktion har jeg senere fået forklaret. 
De vidste godt begge to, at det var lige op over med Judit, men 
dengang fik de det råd af lægerne, at de ikke skulle tale med 
mig om det. Det ville bare traumatisere et så lille barn, men-
te man. De var sammen inde på hospitalet, men det trak ud, 
og min mor tog hjem for at være sammen med mig. På et tids-
punkt den dag ringede min far og fortalte min mor at Judit var 
død, men at han ville være den, der fortalte mig det – lægernes 
ord om ikke at traumatisere in mente, og hans nervøsitet for, at 
min mor ville bryde sammen og ikke være i stand til at tage sig 
af mig. Han ville hjem først. Alt det opfattede jeg ikke noget af. 
Det var først, da min mor vægrede sig for at løfte mig op for at 
få det første glimt af Judit, at jeg for alvor fornemmede, at der 
var noget galt.

I dag er det let at se, at lægerne tog fejl. Hold op, hvor skul-
le jeg have været forberedt, hvor skulle jeg have været med på 
hospitalet, hvor skulle jeg have deltaget i begravelsen. Hun blev 
begravet på fællesgraven i Roskilde …, og jeg husker kun at min 
far og jeg var der en enkelt gang og lagde en blomst. Jeg måtte 
selv bestemme, hvor den skulle ligge, for han vidste ikke præcis 
hvor Judits urne var, og jeg valgte at lægge blomsterne under en 
lille busk.

Og derfra gik hverdagen videre. For de voksne. Jeg har senere 
fået at vide at min mor fik et nervøst sammenbrud, og min far 
en depression, der varede i fire år. Og midt i alt det kaos var der 
ingen, der talte med mig om mine følelser, og jeg lærte dermed 
indirekte, at de ikke var værdifulde. Mine forældre var begge fuld-
kommen ude af balance, og havde de ikke før haft behov for en 
velfungerende datter, så havde de det da nu. Så det var bare op 
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med ærmerne og i gang med at forsøge at sikre mig selv, gennem 
at prøve at holde mine forsørgere i nogenlunde godt humør, og 
gøre dem glade når de så mig, så de havde lyst til at tage sig af mig.

Regression
”Læg dig på briksen”, sagde Anne, og satte sig ved et bord ved 
siden af. ”Luk øjnene og tag med mig på en visualisering ind i 
dig selv.” Det lød underligt, men jeg adlød … jeg var jo ligesom 
kommet for at få det, hun havde at give.

Jeg vandrede ind i mig selv. Gik ned gennem mit spiserør og 
ned i maven, og blev bedt om at beskrive hvordan der var dér. 
Tomt – stort og tomt. Stemningen var, at her var meget bart, og 
jeg følte mig utryg. Jeg blev bedt om at lægge mig på ryggen nede 
i min egen mave (her var jeg stadig så bevidst at jeg var lige ved at 
fnise), lukke øjnene og tænke mig tilbage til mit barndomshjem.

Jeg gik ned ad indkørslen, ned foran huset. Der var grønt, det var som-
mer, og på gærdet blomstrede buskene. Jeg gik op på den store trap-
pesten, tog meget forsigtigt i døren og listede indenfor. I min krop sad 
en bevidsthed om, at hvis jeg larmede, var jeg ”på”, så kunne jeg ikke 
være mig selv, og så var det bedre at forblive ubemærket. Ved køkken-
vasken stod min mor med ryggen til. Hun var ked af det, det var let at 
mærke, men hun havde ryggen til, fordi hun var bange for, at jeg skulle 
se det. Hun var ikke glad for sit liv, en følelse jeg kunne genkende i mig 
selv. På Annes opfordring spurgte jeg hende, om hun var ked af det, og 
hun vendte sig om og smilede: ”Jeg er ikke ked af det, jeg er glad for, at 
du er kommet hjem!”

Min alder var 7-8 år, og jeg var meget bange. Anne bad mig som 
voksen blive sammen med Ilse, der var 7-8 år, og jeg sagde til hende: 
”Vi to hører sammen, Ilse.” Hun ville vise mig noget. Hun prøvede at 
vise mig, at min mor var ked af det. 
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”Hun vil have, at jeg skal hjælpe dig, Mor!” Sagde jeg. Jeg lagde 
min hånd på min mors hjerte, men frygtede hvad hun havde derinde. 
Jeg frygtede, at jeg ikke kunne hjælpe hende. ”Savner du Judit, Mor?” 
Spurgte jeg. ”Ja,” svarede hun, ”Jeg fik hende aldrig”.

Det føltes rigtigt at gå ud igen, og Anne bad mig tage Ilse 7-8 år 
med. Jeg tog hende op på armen og gik udenfor, og stod nu ude i ind-
kørslen, med ryggen til huset, og så ud over marken op mod skoven. 
Anne bad mig vende mig om, men jeg var meget modvillig. ”Hvad er 
der bag dig?” Spurgte Anne, og jeg forklarede hvordan huset så ud, og 
hvordan det høje stakit ud til haven gik over i garagen, og man ikke 
kunne se over. ”Er der en låge i det stakit?” Spurgte Anne. ”Ja, men 
den er lukket.” ”Jeg vil have dig ud i den have,” sagde Anne.

Alt i mig strittede imod, og jeg overvejede at afbryde visualiserin-
gen. Jeg havde jo Ilse 7-8 år på armen, og havde været i kontakt med 
min mor. Det måtte være nok. Men Anne insisterede, og med angst og 
bæven og lettere irriteret over absolut at skulle derud, gik jeg hen og 
tog i lågen, åbnede den og trådte ind i haven.

Der var stille derinde. Græsplænen, tørrestativet, forsythiabusken 
(sjovt nok i sit forårsflor) på ribsbuskenes plads. Jeg stod foran gara-
gemuren, hvor der plejede at være varmt, men der føltes ikke rart at 
være. Jeg elskede ellers den have, men lige nu var den ikke god at være 
i. ”Sæt dig ned og se hvad der sker,” sagde Anne, og jeg gjorde som hun 
sagde, stadig med Ilse 7-8 år på armen, og der skete ingenting.

”Prøv at kalde på Ilse”, sagde Anne. Hvor åndssvagt, tænkte jeg. Jeg 
har ”mig” jo lige her på armen. Men ok, for øvelsens skyld, det kunne 
jo være, at det hjalp på noget. 

Og så skete det forunderlige. Frem mellem frugttræerne i bunden 
af haven kiggede en lille nøgen tumling, kun iført ble, to år i kroppen, 
tre år i sindet, og det lille væsen virkede utroligt lettet over, at der var 
nogen, der havde kaldt på hende. Da hun fik øje på mig, eksploderede 
hun nærmest i bevægelsen, og alt hvad hun havde i kroppen handlede 
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om at få bevæget sig hen over græsset og over til mig. Imens græd hun 
som kun et lille barn kan græde, når det er bange og utrygt, og har fået 
øje på en sikker havn. Som kun et barn kan kalde på hjælp.

Jeg tog hende op i min favn og holdt om hende, og hun græd. ”Hvor 
blev du af ?”, græd hun, og jeg græd med. Som jeg lå der på briksen løb 
vandet som vandfald ud af mine lukkede øjne, og min krop hulkede. 
Men det var lettelsens hulk, der frigjorde ophobet smerte, og jeg mær-
kede sorgen over den lille Ilses angst og totale fortabthedsfølelse. Da 
Lille Ilse var faldet lidt til ro, sagde jeg til Anne: ”Hun havde gemt 
sig.”

”Prøv at lytte til hvad hun hvisker dig i øret.”, og jeg lagde øret til 
hendes mund, og kunne lige så tydeligt høre, at hun hviskede ”Jeg 
må ikke være her”. På samme tid mærkede jeg lige så tydeligt hendes 
ængstelse; mens hun hviskede, skævede hun op til huset, og forsøgte 
at hviske til mig så det ikke kunne ses hvor meget hun var ked af det, 
og at hun hviskede mig noget.

”Prøv at spørge hende hvorfor hun ikke må være her”, foreslog Anne.
Lille Ilse sagde, at det vidste hun ikke. Hun forstod det ikke. Men 

hun skulle være noget andet, men det kunne hun jo ikke – hun vidste 
ikke hvordan man gjorde det.

”Hvad er det da hun skal være?” Spurgte Anne.
Lille Ilses ord slog ikke rigtig til, men hendes tanker gav genklang 

i mit inderste. Hun skulle være stærk, modig. Kunne klare ting. ”Men 
det kan hun jo ikke,” sagde jeg spontant. ”Hun er jo bare lille, blød og 
sårbar. Lillesøster. Én alle altid har passet på.” Og så græd jeg lidt 
mere.

”Trøst hende,” sagde Anne, og jeg holdt ekstra kærligt om Lille Ilse, 
nussede hende med næsen og sagde: ”Lille menneske, kom dog her – 
jeg kan godt passe på dig nu, du skal ikke være alene. Du er det bedste, 
jeg har, og jeg går aldrig mere fra dig.”
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Og det gjorde jeg heller ikke. Jeg har hende i mig endnu, Lillen, 
Ilsen, kært barn har mange navne. Den dag på Ærø brød isen 
igennem den kolde plet, jeg så længe jeg kunne huske har haft 
i mit solar plexus, og pletten lyste op som en sol, der spredte 
varme rundt i hele min krop. Den har før forsøgt at tænde sig 
selv, men jeg havde altid slukket den igen. Nu kendte jeg den, 
nu turde jeg tage den ind og beholde den. Den plet, som nu er en 
smuk ildperle, gør, at jeg kan mærke hvem jeg er. Når jeg bliver 
usikker, holder jeg i tankerne beskyttende om den lille kugle, 
holder lidt om mig selv. Minder mig selv om, at verden ikke er 
så farlig mere, for nu kan jeg godt passe på mig selv og give mig 
selv omsorg.

Anne ”fulgte mig ud” af visualiseringsøvelsen ved at bede mig 
tage Lille Ilse med mig hjem, hvor jeg boede, vise hende hvor vi 
skulle spise, hvor jeg skulle vaske hendes hår og gøre hende fin, 
og vi puttede sammen i den seng, jeg normalt delte med min 
mand Kasper, og som for mig var et meget trygt sted. Taget løf-
tede sig af, og solen skinnede ned og varmede os begge to. Jeg 
havde – bogstaveligt talt – fundet mig selv.

Vold og tilknytning
Når man bliver hos en voldelig partner, handler det om, at man 
er blevet knyttet til vedkommende. For udefra kommende kan 
det være rigtig svært at sætte sig ind i, hvordan man kan blive 
knyttet til en person, der gør én ondt, og svaret er da også både 
langt og kompliceret. En del af denne bog behandler de forskel-
lige aspekter omkring denne tilknytning, men det vigtigste at 
holde sig for øje er, at det mere handler om, hvorfor man ikke 
får øje på, at den person, man er blevet forelsket i, både er ma-
nipulerende og grænseoverskridende, før man er involveret i et 
forhold til vedkommende. Og når man først er involveret – har 
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knyttet sig til personen – træder ens gamle barndomsmønstre 
i kraft, og betyder, at man fortsat lukker øjnene for hvad det er, 
der sker.

Tilpasning
Min mor husker mig kun som en altid smilende, glad og nem 
lille pige, som passede sig selv, legede ude i haven eller fandt på 
uendeligt mange kreative og skabende ting. Hun ønskede intet 
andet for mig, end at jeg var lykkelig, og havde af sin Mor lært at 
lukke øjnene for det, som var ubehageligt og skræmmende. Der-
for havde hun heller ikke lært hvordan hun skulle forholde sig 
til et liv med truslen om min søsters død hængende over hove-
det, og når jeg udviste tegn på utryghed eller protest, så hun væk, 
og lærte mig på den måde, at den slags følelser ikke var noget, 
man kunne forvente respons på.

I dag ved jeg, at man kun kan rumme det i andre, man kan 
rumme i sig selv, så jeg tænker ikke, mine forældre kunne holde 
ud at jeg græd og var ulykkelig over, at Judit var væk (enten det 
nu var på sygehuset eller senere fordi hun døde). Og hvor små 
børn ikke bliver mødt, lukker de ned.

Når mine forældre skændtes (og det gjorde de tit), fandt jeg en 
lille sennepsgul pude, og lagde mig til at sove på gulvet et par 
rum derfra, men alligevel sådan, at jeg kunne se dem. Jeg lukke-
de ned. Da jeg blev mobbet i skolen (fra 1.-7. klasse var det værst), 
sagde jeg ingenting derhjemme. Alt mine forældre oplevede, var 
at min far nogle gange var nødt til at hente mig nede i skolen, 
fordi jeg var flygtet ind på lærerværelset, og sad i et hjørne og 
slog om mig til alle sider, hvis nogen – også de voksne – prøvede 
at komme mig for nær. Så var det kun min far, der kunne nå mig, 
og han lærte mig en måde at få kontrol over mig selv igen. 

I skolen dengang vidste man ikke hvad mobning var, og jeg har 
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kun en enkelt erindring om at være blevet hjulpet af de voksne 
mod drillerierne. Det var engang jeg skulle op til skolebussen, 
og nogle drenge fra min klasse syntes det var sjovt at spytte ef-
ter mig. Hele vejen op til stoppestedet spyttede de på mig, og da 
vi stod deroppe, fortsatte de. Min brune jakke var våd og plettet 
af deres spytklatter, og jeg krympede mig i den og vidste hver-
ken ud eller ind … jeg skulle jo med bussen! Til sidst blev det for 
meget, og jeg løb ned i skolens SFO, hvor en pædagog Lotte for-
færdet slog hænderne sammen over den måde jeg så ud på. Da 
hun hørte, hvad der var sket, blev hendes øjne næsten sorte, og 
hun løb af sted op mod stoppestedet. Jeg blev i sikkerhed i SFO-
en, men jeg har senere fået at vide at hun skældte drengene ud 
så de ikke turde komme i SFOen i flere dage. Om mine forældre 
nogensinde hørte om episoden har jeg aldrig fundet ud af. Og 
hvordan jeg kom hjem kan jeg heller ikke huske. Men jeg kan 
huske, at Lotte tog mit parti.

Jeg legede meget alene. Opfandt fantasiverdener, jeg kunne 
begrave mig i, og skrev romaner i lange baner om hestepigen 
Gnalle og hendes velfungerende familie. Der skete hende aldrig 
noget rigtigt alvorligt, og hvis der endelig var en lille smule fare 
på færde, trådte hun i rigtig heltindekarakter, og klarede det 
hele på en meget voksen maner. Allerede før jeg fik brug for en 
kalender, elskede jeg at få min mors gamle Mayland og sidde og 
lege, at jeg ordnede min tilværelse, med telefonnumre, adresser 
og aftaler med forskellige mennesker.

Jeg tilpassede mig for at overleve. Og heldigvis for det. Selv om 
jeg måtte igennem vanvittigt svære ting for at få øjnene op for, at 
min overlevelsesstrategi ikke holdt i længden, så betød den stra-
tegi jo netop, at jeg er her i dag, og kan rette op på de ting, der gik 
skævt. Judit får jeg aldrig igen, men det, hun betød for mig, kan 
jeg nu lede efter andre steder.
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Tilbage til Bente 
Den sorg, jeg mærkede i hjertet i terapilokalet med Rolan, Marie 
og Bente, var meget genkendelig. Den havde jeg mærket mange 
gange tidligere, og Bente havde altid reageret med omsorg. Lige-
som hun gjorde nu. Nu forstod hun hvorfor jeg var så irriterende 
– mine signaler havde været dobbelte; hun havde set mit behov 
for omsorg, men hver gang hun havde prøvet at anerkende det, 
havde jeg afvist og forsøgt at komme ovenpå og få styr på vores 
relation. Mit ambivalente tilknytningsmønster var i forhold til 
hende brudt ud i lys lue.

Efter det var gået op for mig selv, kunne jeg tage imod og putte 
mig i Bentes omsorg. Jeg vil ikke sige, vi aldrig irriterer hinan-
den, eller får nok af hinanden, og vi sidder bestemt heller ikke 
lårene af hinanden, har hver vores familier og liv. I relationen til 
Bente har jeg fundet én, jeg kan give lov til at opføre sig lidt som 
den storesøster, jeg mistede. På én gang omsorgsfuldt og irrite-
rende: i balance nærer det min inderste kerne, i udsvingene er 
jeg på arbejde.

Det er sådan søskende kan have det med hinanden, og sådan 
jeg havde det med Judit.

 

Vigtige tidspunkter i kapitlet:

1971 Mors trøstebamse 
1973-74 Lille Ilse i haven 
1976 Mister storesøster, funktionelt enebarn 
1978-1987 Mobbeoffer 
2009 Regression 
2010 Ilsen  
2012 Bente
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Afvisning – tab og traume

”Jeg tager ikke med ham hjem på søndag”.
Sms’en fra min bedste vens kone tikkede ind midt under en 

hyggelig film, som jeg så liggende med mit hoved i Kaspers skød, 
mens jeg blev nusset på ryggen. ”Ahva!!!” Jeg rakte Kasper tele-
fonen, og hans øjenbryn hævede sig mod loftet til svar.

Jeg lå lidt, som forstenet. Fulgte ikke med i filmen, og mærke-
de den velkendte trykken for solar plexus. Den, der altid fortal-
te mig, at jeg var blevet ramt. Men det skulle jeg først for alvor 
erkende flere uger senere, lige i selve situationen bankede mit 
hjerte, gråden stak mig i halsen og jeg sukkede dybt mange gan-
ge. ”Ham” var jo en mand, som jeg kaldte min bedste ven. Han 
havde en særlig status hos mig, for han var den første mandli-
ge ven, jeg havde fået efter jeg var gået fra René. En mand af få 
ord, som jeg var faldet i snak med over nogle snoninger i jern, 
som han havde lavet, på det første vikingemarked jeg besøgte 
nogensinde. Hans mørke øjne havde boret sig ind i mine med et 
meget venligt blik, som jeg straks havde brudt mig om, og hans 
lille mus af en kone havde venligt vist mig lidt af hvert fra deres 
udstilling af hjemmelavede ting.

Det var selvsamme lille mus af en kone, som i de forløbne 2½ 
år havde forvandlet sig til en dame, der kunne sige fra, og som nu 
ikke længere ville bo sammen med min ven. Bare en uge efter jeg 
lærte dem at kende, mødte jeg Kasper, og da det viste sig, at min 
dengang kommende svigerfar havde reddet deres mindste dreng 
fra at blive kørt over, blev venskabet mellem vores familie og dem 
hurtigt forseglet. Vi delte bål, spisebord og aktiviteter på mange 
vikingemarkeder de næste par år, de besøgte mig og Kasper på 
Sjælland og hjalp til med vores housewarming, og da vi flyttede til 
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Nordjylland, besøgte vi dem til jul, og delte sommerhus med dem 
en sommer. Med andre ord; vi så temmelig meget til hinanden.

Min ven havde – sine få ord til trods – altid haft et ledigt øre, 
når der var noget, der bekymrede mig; han virkede altid rolig, 
hans underspillede humor gled lige ind under mine mange 
pansre, og han gav mig navne som ”motormund” og ”tøz”, når 
jeg enten snakkede for meget om følelser eller ikke forstod mig 
på mandeting. Samtidig så jeg i hans øjne en genkendelse i per-
sonlig smerte, og selv om han ikke brugte mange ord, fik jeg dog 
efterhånden stykket en historie om en hård barndom sammen.

Det gjorde derfor ondt på flere planer, da jeg fik den omtalte 
sms. Jeg havde længe fulgt med i konens kvaler med at få man-
den til at lytte til sig, og havde også lyttet og trøstet manden, når 
han var frustreret over ikke at kunne få en dialog i gang med sin 
ret tavse kone. Længe havde jeg opfordret dem begge til at tale 
sammen, men det var, som om de bare ikke kunne. Som om de 
sad for fast i mange års tavs kommunikation og tanke om, at den 
anden da måtte kunne regne ud, hvad der blev tænkt, eller hvad 
få ord eller små markeringer betød.

De kommende uger var noget nær et mareridt for mig. Først 
forsøgte jeg at holde begge parter smertefri ved at være en god 
ven og hjælpe dem hver især til at føle sig så godt tilpas det var 
muligt i de ting, de følte og tænkte. Mit hjerte blødte med hans 
over at blive forladt af en kone, han over de sidste måneder var 
blevet tiltagende nyforelsket i, hans angst for sit eget liv og bør-
nenes, og samtidig identificerede jeg mig med hendes kamp for 
at mærke sig selv og bruge sin ret til at leve det liv, hun ønskede. 
Jeg nægtede at vælge side – kunne ikke og ville ikke. Ville ikke 
miste min ven, og ville ikke slå hånden af hende, som min kri-
seramte ven ellers forventede, at jeg gjorde. Samtidig gjorde det 
ondt, når hun rasede mod ham og hans (i hendes øjne) mang-
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lende evne til at tage sin del af slæbet med tre børn, og jeg måt-
te konstant minde mig selv om, at dette alene var hendes syn på 
ham. Og hele tiden opfordrede jeg dem hver især til at fortælle 
hinanden alt det, de åbenbart godt kunne sætte ord på over for 
mig. For deres skyld og for børnenes.

Min ven tog konsekvensen af min manglende stillingtagen, og 
slog hånden af mig. Skrev i en sms at jeg skulle vælge side, og da 
jeg ikke ville det, blokerede han mig som ven på Facebook. Det 
gjorde vanvittig ondt, og jeg følte mig både svigtet og var bange 
for, at jeg havde mistet en ven. Samtidig blev jeg også bange for, 
om jeg havde fejlbedømt ham – om han i virkeligheden hermed 
havde vist sig at være utilregnelig og manipulerende, og dermed 
holdt mig for nar i de 2½ år, vi havde været venner.

Hvor var det nu jeg kendte den følelse fra? En stille stund i so-
faen med lukkede øjne gav mig billeder af René og hans gyldne 
løfter om at være der for mig i svære tider, at passe på mig og 
give mig beskyttelse, hvor virkeligheden viste sig at være det stik 
modsatte. Men jeg skulle dybere ned, kunne jeg mærke. Hvorfor 
påtog jeg mig den umulige opgave at holde dem smertefri? Hvor-
for kæmpede jeg som en løvinde for at de to mennesker skulle 
tale sammen og samarbejde om at skilles på en ordentlig måde, 
og beskytte børnene mest muligt? Hvorfor var det så vigtigt for 
mig at være med helt inde i nerven af deres konflikt og forsøge at 
påvirke og kontrollere processen i deres brud, når det jo slet ikke 
var mig, det handlede om? Og hvorfor ravede jeg rundt som en 
blind og forsøgte at tage en beslutning, der ikke var min, og på-
virke en sag, jeg ikke havde noget som helst at skulle have sagt i?

Forældres skilsmisse
Jeg lå på ryggen i græsset og så op i skyerne. Tæt ved mit øre lød 
den rytmiske lyd af en pony, der bed græs af, men jeg var for en 
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gangs skyld ikke hernede for at ride. Tarzans mule nuflede mig 
i øret, og jeg opdagede, at jeg havde ligget og holdt vejret. For-
søgt at standse tiden, forsøgt at undgå at mærke de følelser, der 
brændte mig op indefra, og som jeg ikke havde det ringeste be-
greb om, hvordan jeg skulle rumme: Min Mor havde lige fortalt 
mig, at hun og min Far skulle skilles.

Jeg fyldte 15 den sommer, og var optaget af at starte i 9. klasse, 
af stadig at blive mobbet i skolen, og af hvad jeg kunne gøre for 
mine forældre. Jeg var min mors lys, hendes glæde og støtte, og 
jeg sørgede for at trives, udvikle mig sundt og være velfungeren-
de, glad og udadvendt – alt sammen ting, der skulle overbevise 
hende om, at jeg (modsat Judit) var så langt fra at dø, som det 
overhovedet var muligt. Jeg forstod min fars store behov for om-
sorg og tryghed, og lyttede til ham og bekræftede ham i, at han 
var en vigtig og dygtig person. Jeg levede op til hans forventnin-
ger, så godt jeg kunne, sørgede for at være dygtig til at synge, 
dygtig i skolen, dygtig til at lære. Det gjorde ham tryg, at jeg var 
dygtig som han selv; det øgede mine chancer for at klare mig, 
og det bekræftede ham i at han var en god Far. Jeg var mine for-
ældres psykiske omsorgsperson – jeg var den, de havde tilbage 
efter min storesøsters død, og jeg havde påtaget mig at bære alle 
deres forventninger og ønsker om succes.

Mine forældre havde det ikke særlig godt sammen – de skænd-
tes ofte og længe, og imens var der ikke overskud til at tage sig 
af mig. Når de havde det godt, var der øjne på mig og på hvordan 
jeg havde det, så jeg gjorde hvad jeg kunne for, at de skulle have 
det godt. Når de havde det skidt, blev jeg hyperopmærksom på 
deres behov, og slog den ene knude på mig selv efter den anden 
for at de hver især skulle have det så godt som muligt. Angst og 
ensom, som jeg blev når de skændtes, udviklede jeg en meget 
stærk konfliktskyhed, og ethvert optræk til konflikter i mit sene-
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re forhold til René fyldte mig med angst og panik, og jeg forsøgte 
at komme væk fra konflikten på de to måder, jeg havde lært af 
mine forældre: Jeg forsvarede mig, men undveg, som min Mor 
havde gjort, eller jeg gik hårdt og direkte ind i konflikten med 
flammende øjne og sværdet højt hævet til slag, som jeg havde 
set min Far gøre, med den hensigt at vinde konflikten så hårdt 
og hurtigt, det lod sig gøre. Konflikter blev for mig det, der førte 
til kaos og mistet eksistensgrundlag. 

En dag min mor græd over et skænderi, de havde haft, lovede 
jeg hende, at hvis de blev skilt ville jeg altid være sammen med 
hende. Hun ville aldrig miste mig, og dermed ville hun aldrig 
blive fortabt. Hun knugede mig hårdt ind til sig, som man knu-
ger et tøjdyr.

Dét løfte kom jeg ikke til at holde, og det nagede mig i mange, 
mange år. Jeg følte, jeg havde svigtet min mor på det groveste, og 
efterladt hende til ensomhed og sorg, også selv om jeg ikke blev 
spurgt hvem jeg ville bo hos. Senere fortalte min mor, at hun 
dengang havde følt sig alene, og havde savnet mig vildt … men 
ensom, det havde hun aldrig følt sig. Derfor ved jeg, at det var 
mine egne følelser af ensomhed og sorg, jeg overførte på hende, 
utrænet som jeg var i at mærke mine egne behov. 

Efter de var blevet skilt, blev dobbeltomsorgen og overansva-
ret for alvor en fastgroet livsstil – jeg var teenager i fuldt flor, og 
forsøgte den umulige opgave at danne min voksenidentitet si-
deløbende med at mine tanker og bekymringer kredsede mere 
om mine forældres behov end om mine egne. Jeg følte aldrig, at 
jeg gjorde nok. Når jeg var hos den ene, var mine tanker hos den 
anden, og fornemmede jeg at min mor var ked af, at jeg skulle 
af sted, kunne jeg næsten ikke drive mig selv fysisk ud af døren. 
Men jeg skulle jo, ellers ville jeg svigte min far.

Efter jeg havde fået at vide, at jeg skulle bo hos min far, blev jeg 




