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Bire havde det ikke godt. Han trivedes ikke og udviklede sig ikke lige 
så let som mange af de andre.
 Den lille dreng kunne skifte karakter på et splitsekund. Det var som at 
se Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Det ene øjeblik var han et venligt, hjælpsomt 
og smilende barn, det næste øjeblik et rasende, vredt og blokeret barn. 
 Det var tilfældigt, hvad der kunne udløse disse personlighedsskift. 
Det kunne være en kommentar fra en skolekammerat, som det ene 
øjeblik blot ville få ham til at grine, det andet få ham til at gå amok og 
kaste med tingene og råbe frygteligt grimme ting til folk omkring sig. 
 ”Nogle gange har du det ikke så godt”, sagde jeg til ham en dag for et 
par år siden, da han var 12 år gammel.
 ”Nej, det har jeg ikke”, svarede han.
 Han var selv meget ked af, at han ikke kunne styre sit temperament, 
når han var ”den anden”. Nogle gange fortalte han mig om episoder fra 
sin barndom, og jeg kunne godt forstå, at hans første leveår havde fyldt 
ham med så meget frustration og vrede, at det bare måtte ud. 
 Positiv fortrængning var ikke en mulighed for Bire, hans krænkelser 
krævede at blive set. 
 ”Jeg vil hjælpe dig på alle måder, Bire”, forsikrede jeg ham.
 Bire blev et af de få børn på børnehjemmet, som jeg kom til at arbejde 
egentligt terapeutisk med. Han var så traumatiseret, at det var  nødven-
digt, også selvom han stadig var et barn. Jeg besluttede mig for legeterapi.
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 ”Vil du hjælpe mig, så jeg kan hjælpe dig?”, spurgte jeg ham en dag.
 Han var usikker, men åben.
 ”Vil du lave noget i lego for mig?”
 Lego? Kunne lego hjælpe ham til at få det bedre? Han kiggede noget 
på mig, men gik med på ideen. 
 Lego er noget af det legetøj på børnehjemmet, som vi skatter højst. 
Netop fordi den nepalesiske kultur er så uvant med at reflektere, 
fantasere og abstrahere, er lego det helt rigtige legetøj for os. 
 Med de små gule, røde, grønne og blå klodser kan vi stimulere 
børnenes evne til at forestille sig ting, til at kreere, til at skabe non-
figurative universer. Vi fik vores første portion lego fra en masse børn 
på Sundhøjskolen på Tåsinge, der ikke længere selv havde brug for 
det. Det blev til en gigantisk portion, der kun lige med nød og næppe 
kunne være i en stor kuffert – og det var uden emballage! Inden vi 
sendte klodserne til Kathmandu, sorterede jeg alle de dele fra, der ”var 
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noget”. Hjul, vinduer, lygter, personer, hatte, dyr, blomster, bilrat, pro-
peller, osv., osv. blev sorteret fra – kun de rent firkantede klodser kom 
med, så vores børn kunne få den fulde træning i fantasi og abstraktion.
Jeg bad altså Bire om at gå med mig ned til lego’en.
 ”Vil du bygge dine familiemedlemmer for mig?”, bad jeg.
 Hun var da vist ved at blive tosset, hende ama, kunne jeg se, han 
tænkte. Men det var også sjovt at få lov at lege med lego, så han gik glad 
i gang. 
 Mens han byggede, holdt jeg øje. Hvem byggede han først? Hvor 
placerede han sig selv i forhold til de andre? Indenfor terapien hedder 
denne opgave at lave en familieopstilling, og den kan tegnes, laves med 
dukker eller på mange andre måder. Nu lavede vi den i lego, og den gav 
mig indblik i mange ting om Bire.
 Han placerede sig selv ved siden af den mor, som han aldrig havde 
fået lov at elske. Det viste mig, at han følte sig meget nært knyttet til 
hende. Ved sin anden side byggede han den far, som han aldrig havde 
mødt, for han var ikke engang født, da hans far omkom.
 ”Hvis din far levede i dag, hvordan ville han så se ud, tror du?”, 
spurgte jeg.
 Bire byggede en kæmpe figur. En stor far. Et stort savn. Et stort hul i 
hans hjerte. 
 ”Hvordan ville det være at være dig, hvis din far levede?”
 ”Så ville jeg altid være sådan som jeg er, når jeg er glad.”
 ”Du ville ønske, at du havde din far.”
 ”Ja, ama.”
”Ja, og når du er glad, er du helt fantastisk. Du har så meget omsorg og 
kærlighed i dig, det er vi glade for her i NHOCCA-familien.”
  ”Men jeg bliver jo så gal, ama.”
 ”Hvorfor tror du, at du bliver så gal?”
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”Jeg kan ikke lade være med at blive gal. Og så bliver jeg gal på mig selv 
over, at jeg bliver gal. Og så kan jeg ikke styre det”, forklarede han mig.
 Jeg kunne selvfølgelig ikke fjerne Bires afmægtige raseri ved at lave en 
familieopstilling med ham. Men jeg kunne give ham et konkret billede 
af hans smerte, så det ikke længere var en udefinerbar knude. Jeg kunne 
give ham en lille forløsning, en lille mulighed for at forstå sin smerte. 
 Bire fik det bedre, men han blev ikke fri for sine anfald.
 Sidst, jeg var i Kathmandu, var den f. eks. gal igen.
 ”Ama, ama, Bire står omme bag ved huset, og vil ikke med op til te.”
 ”Lad ham være, I må ikke begynde at skælde ham ud”, sagde jeg og 
bad de andre om at gå op til te og lade Bire og mig blive tilbage i gården.
 ”Bire, hvem er det, du råber på?”
 ”Jeg er gal på mig selv! Jeg skælder mig selv ud!” 
 ”Hvorfor er du så gal på dig selv?”
 ”Fordi jeg er så gal!”
 ”Ok, Bire, det er i orden”, sagde jeg og tav lidt. Så sagde jeg: 
 ”Hvornår tror du, du er færdig med at skælde dig selv ud?”
 Det spørgsmål havde han ikke ventet, og det virkede også præcist så 
afvæbnende, som jeg havde håbet. Nu kunne vi smile til hinanden.
 ”Kom, jeg vil gerne have, at du går med op og drikker te med os an-
dre”, sagde jeg og tog ham i hånden.
 Jeg kunne klare denne situation, men jeg var bekymret for, hvordan 
det skulle gå Bire. En ting var, at han fik raserianfald hjemme på børne-
hjemmet, hvor vi kendte ham og forstod ham, en anden ting var, at det 
også skete i skolen, hvor der ikke var samme forståelse og accept af Bire. 
 ”De forstår ikke Bires sind”, skrev Karna, når han skrev til mig i Dan-
mark om børnenes skolegang. 
 Et år efter at Bire havde bygget sin familie i lego for mig, var jeg igen 
i Kathmandu. Jeg tilbringer altid flere måneder derude ad gangen (det 




