
1 
 

 



2 
 



3 
 

 

 

 

 

BARNDOMSNATTEN 

 I  

DAGENS LYS



4 
 

BARNDOMSNATTEN I DAGENS LYS 

Forfatter: 

Kurt Kyed 

Fotomontager: 

Kurt Kyed 

Musik: 

Kurt Kyed 

Forlag: 

Kurt Kyed 

ISBN: 978-87-997378-0-2 

© Kurt Kyed 2014 

Kopiering af denne bog er kun tilladt i overensstemmelse med Kurt Kyed. Enhver anden udnyttelse 

uden skriftlig samtykke er forbudt ifølge lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte indslag til brug i 

anmeldelser. 

 



5 
 

 
INDHOLD: 

Forord 

Indledning 

 

Barndomsnatten – et digt med billederne: Brud, Levnet, Tyndhudet, Bro, Fast.  

 

1) Konsekvenserne af overgrebene i de tidlige år: 

1.1.) Forhold til den nærmeste familie. 

1.2.) Forhold jævnaldrende. 

1.3.) Forhold til voksne udenfor familien. 

1.4.) Forholdet til mig selv. 

 



6 
 

Aleneskolen – et digt med billederne: Spildsmil, Drømmedage, Duft, Grund, Slip. 

2) Alkoholismens betydning for fortrængningen: 

2.1.) Det første møde med rusmidler. 

2.2.) Det første møde med alkohol. 

2.3.) Kaos og undskyldninger. 

2.4.) Alkoholismen og fortrængningen i parforhold. 

2.5.) Om at leve med fortrængningen og alkoholismen i arbejdsmæssige relationer. 

 

Tomrumsdansen – et digt med billederne: Forholdsregel, Klaret, Længsel, Ophold, Udgang. 

 

3) Opgøret med alkoholismen. 

3.1.) Erkendelsen af misbruget. 

3.2.) Angsten for at tale med omgivelserne om problemet. 



7 
 

3.3.) De usikre fremtidsudsigter. 

3.4.) At insistere på det nye liv uden at kende det. 

3.5.) Konturerne af en gave. 

3.6.) Ædruelighedens betydning for de svære følelser. 

3.7.) Tillid til at det nytter at kæmpe. 

 

Rollespild – et digt med billederne: Flyde, Opmærksomhed, Sløret letter, Spiltid, Spring. 

 

4) Den nødvendige erkendelse af overgrebene. 

4.1.) Det umulige spring. 

4.2.) Når sandheden skal frem. 

4.3.) Hele sandheden, eller kun dele af den? 

4.4.) Fortrolighed og grænser for åbenhed. 



8 
 

4.5.) De som reagerer imod virkeligheden. 

4.6.) At kunne mærke det virkelige. 

 

Kapitulation – et digt med billederne: Anker, Holdepunkt, Nadver, Proces, Vilje. 

 

Lever – et digt med billederne: Basal, Maske, Medhold, Og Latin, Ståsted. 

 

5) Arbejdet med de åbenlyse konsekvenser af overgrebene. 

 

5.1.) At sige nej til overgreb. 

5.2.) At forstå den sunde virkning af at gøre noget andet end det forventede. 

5.3.) Fastholdelse af ændringerne og tilbagefald. 

5.4.) Glæden ved at være fri for at fortrænge. 



9 
 

5.5.) Den gode fornemmelse af at have en krop. 

5.6.) Den ukendte krop. 

5.7.) Den ukendte psyke. 

 

Stilhed – et digt med billederne: Erindring, ForTiden, Greb, Sejr, Vandring. 

 

 

6) Arbejdet med konsekvenserne af overgrebene i hverdagen. 

6.1.)  At have det nye liv med på arbejde. 

6.2.)  Håndtering af andre menneskers voldsomme reaktioner. 

6.3.)  Ønsket om at være normal. 

6.4.)  De svære intime situationer. 

6.5.)  De små sejres store triumf. 



10 
 

6.6.)  Trygheden i glimt - tryghed som blivende bevidsthed. 

 

Nærhed – et digt med billederne: Fald frit, Fordybelse, Trang, Udflugt, Vej. 

 

7) Omgivelsernes reaktion på sandheden. 

7.1.)  Nysgerrigheden og blufærdigheden. 

7.2.)  Udnyttelse af overgrebene. 

7.3.)  Det tilbagevendende behov for særlig indsigt. 

7.4.)  At bruge erfaringerne positivt. 

 

Jubelstille – et digt med billederne: Flader, Frø, Sammenhold, Tilstedeværelse, Uopnåelig. 

 

8) Det fantastiske liv. 



11 
 

8.1.)  At sove roligt. 

8.2.)  Glæden ved de små ting.. 

8.3.)  Den enorme indsigt. 

8.4.)  At kunne give og modtage kærlighed. 

 

Dagens lys – Et digt med billederne: Afmærkning, Fylde, Stigning, Tiltro, Vejviser. 

 

 



12 
 



13 
 

Forord: 

(af Svend Claudi) 

Jeg er meget beæret og stolt over, at Kurt har bedt mig 

skrive forord til hans bog ”Barndomsnatten i Dagens 

Lys”.  

Kurt fortæller med varme og rummelighed om sin 

barndom, opvækst og liv præget af forkerthed, smerte 

og angst. Et liv fra misbrugt til misbrug og selvhad. 

Han fortæller, hvordan han kommer videre fra et liv i 

misbrug, selvhad og angst til et liv, hvor kærlighed til sig 

selv, andre og livet giver mening! 

Bogens budskab er, at uanset hvor forkvaklet ens 

opvækst med incest (seksuelt misbrug), ydmygelser og 

nedgørelse er, så er der håb om et bedre liv. H. C. 

Andersens ”Den Grimme Ælling” i en moderne udgave, 

som giver indsigt og forståelse både for problemernes 

opståen og fortsættelse, men også for løsningen af 

problemerne. 

Et lige så vigtigt budskab er, at når noget bliver svært i 

livet, er det nødvendigt at betro sig til og tale med 

minimum en person, man har tillid til. Ikke at skulle 

klare og finde ud af alting selv. Det er vigtigt at få et 

andet menneskes hjælp til at finde ind i det, der gør 

livet svært lige nu og i mange tilfælde trække linjer til, 

hvad der fra fortiden gør, at jeg får det svært netop her 

og nu.  

På den måde giver bogen ikke blot håb til læseren om, 

at der er en vej ud af svære og smertefulde situationer. 

Den åbner og viser også vejen til mulige løsninger. 

Bogen i sig selv med tekst, digte og kunst / billeder 

efterlader mig som læser følelsesmæssigt involveret og 

berørt og er en stærk oplevelse. Med de tilhørende 

videoer, hvor digte bliver læst op af Kurts behagelige 

stemme tilsat iørefaldende musik, kædes forskellige 

kunstværker sammen. Dette underbygger bogens og 
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digtenes stemning og budskab, hvilket gør bogen til en 

fantastisk oplevelse.  

Jeg er overbevist om, at bogen både er nødvendig og 

vigtig. 

Nødvendig, fordi den klart og tydeligt fortæller om de 

personlige problemer, incest og overgreb fører med sig. 

Den fortæller også hvordan disse problemer gentager 

sig, indtil man tager mod til sig og beder om hjælp til at 

gøre op med fortiden. Dette ikke beskrevet af en 

psykiater, psykolog eller anden fagperson, men af en 

hovedperson, der har mærket det på egen krop – ligetil 

og let fortællende. 

Vigtig, fordi den kan hjælpe mennesker, der har været 

udsatte i livet til en begyndende forståelse af sig selv. 

Med Kurts fortællinger om, hvordan han har arbejdet for 

at løse sine problemer, er han med til at give håb – det 

er muligt at komme videre trods svære lig i lasten. 

En oplagt bog til alle, der gerne vil være klogere på sig 

selv og livet. En bog, der kan bidrage til forståelse af sig 

selv og andre mennesker. Bogen vil være med til, at vi 

får mod til at høre, se og være sammen med os selv, 

som udgangspunkt for, at vi også tør høre, se og være 

sammen med mennesker, der har været udsatte i livet. 

Jeg er oprigtig glad på Kurts vegne, at det er lykkedes 

for ham, at få fodfæste i og lyst til livet, på trods af de 

odds han har haft. Det er glædeligt at til tider rigtig 

besværligt og hårdt personligt arbejde, kan føre til et 

sådant overskud og mod på livet. Overskud og mod på 

livet som er en nødvendig forudsætning for, så åbent 

og ærligt at fortælle om det liv han har levet, og på den 

måde forfatte et sådant mesterværk. Jeg er meget stolt 

over, at have fået lov til at følge Kurt på vej og over at 

have fået den betydning, jeg har fået lov at have. 

Et sandt mesterværk, Kurt!  

Kærlig hilsen og god læsning. 

Sven Claudi 

Socialrådgiver og Psykoterapeut MPF (Medlem af 

Psykoterapeut Foreningen)  
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Indledning. 

 

Barndomsnatten i dagens lys er blevet til ud fra et 

ønske om at formidle oplevelsen af, at det kan lade sig 

gøre at forbedre tilværelsen betragteligt. 

Med afsæt i beskrivelsen af hvilke konsekvenser min 

mors seksuelle misbrug af mig havde for min opvækst, 

har jeg forsøgt at begribeliggøre den mentale rejse, 

som har bragt mig fra at leve et liv med daglige 

selvmordstanker og et voldsomt misbrug af alkohol og 

andre stemningsændrende stoffer til et liv, som jeg er 

dybt taknemmelig for at få lov til at leve. 

Jeg har ingen forestilling om, at andre mennesker kan 

forstå sådan en proces ved at forklare den i et lineært, 

rationelt sprog. Men jeg har et håb om, at det kan lade 

sig gøre at skabe en formidling, som giver mulighed for 

at begribe dele af den proces, jeg har været igennem. 

Min vej til et godt liv bestod og består blandt andet af 

følelser, tanker, spiritualitet og erkendelser. Samspillet 

imellem disse elementer har afgørende betydning. 

BARNDOMSNATTEN I DAGENS LYS er derfor bygget 

op af flere elementer. Ingen af elementerne kan stå 

alene, idet samspillet imellem dem har betydning. 

Den rationelle del – bogens kapitler er tænkt i nøje 

samspil med de 10 digte, 50 billeder, 10 musikstykker 

og 10 videoer. Billeder, musik, digte og videoer er 

således ikke tænkt som illustrationer til kapitlerne, men 

som en samspillende del af helheden. 

Hvert af de ti digte spiller sammen med 5 billeder. 

Samspillet mellem de 5 billeder og digtet suppleres i en 

video af et musikstykke. Videoerne gentager noget, 
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som allerede er set, men det bliver set på en anden 

måde - og musikken tilføjes.  

Når vi udvikler os, ser vi ofte de samme hændelser på 

en ny måde – derfor bliver samspillet imellem billeder, 

digte og videoer en model af en bevidsthed i udvikling. 

Da evnen til at se noget på en ny måde har stor 

betydning for udvikling, er digtene bygget op med en 

gentagelse for hver andet ”vers”. Den musik, som ligger 

under digtene i videoerne, gentager – for næsten alle 

musikstykkers vedkommende – sig selv for hvert tredje 

”vers”. 

Alle 10 musikstykker er bygget op over den samme 

akkordrække. 

Det samlede værk er således gentagelser, som væver 

sig ind i hinanden og spiller sammen med hinanden på 

stadigt nye måder – lidt lige som vores bevidstheds 

måde at bearbejde indtryk og oplevelser på. 

Tak fordi du viser BARNDOMSNATTEN I DAGENS 

LYS interesse. Jeg vil håbe, at du vil give dig tid til at 

fordybe dig i, hvad samspillet imellem værkets 

elementer kan give dig. 

Tak til Bente, Jette og Lone for hjælp med 

gennemlæsning og rettelser. 

Tak til Jens Galschiøt, fordi jeg fik lov at bruge 

hænderne fra en af hans fantastiske skulpturer i ”sejr” 

(side 207). 

Kurt Kyed 
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(1) 

Hvis bare det kunne forsvinde 

ud i det blå 

der hvor det bløde  

og lækre 

lever sit liv 

hvis bare der var 

sådan et sted  

hvor hvilen kunne vinde 

over rædslen som kommer 

og tvinger både sindet og kroppen 

til stivhed og angst 

i hvileløs nat. 

 

 

(2) 

Det er ikke fra væggen 

ikke fra luften 

men mere fra ukendte rum 

at duften af smerte 

sniger sig ind og bestemmer 

at natten er kold. 

Og så er der uro 

i hver eneste fiber 

påtvunget sitren 

overalt under huden 

og dufte som minder 

for meget om det 

som stjæler fra glæden 

og stjæler fra gråden.
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(3) 

Hvis bare det kunne forsvinde 

ud i det blå 

der hvor det bløde  

og lækre 

lever sit liv 

hvis bare der var 

sådan et sted  

hvor hvilen kunne vinde 

over rædslen som kommer 

og tvinger både sindet og kroppen 

til stivhed og angst 

i hvileløs nat.
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(4) 

Ikke en nat eller to 

nej det er angsten 

som tager kontrollen 

også når allermest mørke 

vil kærtegne alt som er til 

så er det smerten som tæller 

sine nedrige sejre 

over det der ikke  

kan forsvare sig selv. 

Udmattet tomhed 

for tankernes magt 

styrer i retning af dage 

hvor intet kan ændres 

og alt er forladt.
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(5) 

Hvis bare det kunne forsvinde 

ud i det blå 

der hvor det bløde  

og lækre 

lever sit liv 

hvis bare der var 

sådan et sted  

hvor hvilen kunne vinde 

over rædslen som kommer 

og tvinger både sindet og kroppen 

til stivhed og angst 

i hvileløs nat.
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(6) 

Når følelsers tomhed 

danser med tankernes fravær 

og gode råd blomstrer fra dem 

som ikke godt ved  

at de ingenting ved 

så er der lethed i luften 

det flyder med piller 

som dræber den angst 

der fortæller en sandhed 

som ingen vil høre. 

Tavshedens rum 

bliver endnu et barns 

dansende rus 

ud gennem natten 

hen over livet. 

Skriget forsvinder 

sammen med livet 

i meningsløs rus. 

(7) 

Hvis bare det kunne forsvinde 

ud i det blå 

der hvor det bløde  

og lækre 

lever sit liv 

hvis bare der var 

sådan et sted  

hvor hvilen kunne vinde 

over rædslen som kommer 

og tvinger både sindet og kroppen 

til stivhed og angst 

i hvileløs nat.
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Klik her for at se og høre videoen BARNDOMSNATTEN 

 

 

 

http://www.kurtkyed.dk/barndomsnatten.html
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1) Konsekvenserne af overgrebene i de tidlige år 
 

 

1.1.) Forhold til den nærmeste familie. 

1.2.) Forhold jævnaldrende. 

1.3.) Forhold til voksne udenfor familien. 

1.4.) Forholdet til mig selv.
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1.1) Forholdet til den nærmeste familie 

 

Jeg er født i 1953. 

Jeg voksede op i Tårnby på Amager. Mit 
barndomshjem var et nybygget rækkehus, opført i et 
område som er domineret af næsten ens rækkehuse. 
Der var i området også nogle parcelhuse. I umiddelbar 
nærhed af mit barndomshjem var der en del gartnerier 
og nogle områder med mose og skov. 

Min far var maskinmester og min mor havde en 
uddannelse som smørrebrødsjomfru. De blev gift med 
hinanden, fordi min mor var gravid med mig. 

Begge mine forældre er opvokset på Amager, min mor i 
en lejlighed i Sundby og min far på et gartneri i Tårnby. 

Da jeg blev født var min far 21 år og stadig soldat. Min 
mor var 2o år og havde forladt et job som 
smørrebrødsjomfru med det formål at være 
hjemmegående hustru. 

De tidligste minder, jeg har, stammer fra den første tid i 
det hus, som var mit barndomshjem. Min mor og jeg var 
alene i det hus meget af den tid, min far var soldat. Jeg 

kan tydeligt huske, at jeg var alene på mit værelse, og 
at værelsets eneste møbel var den seng, jeg befandt 
mig i. Jeg stod op i den ene ende af sengen, holdt fast i 
den sengehest som jeg lige kunne holde hovedet hen 
over og græd. Jeg ruskede i sengen med hele kroppen. 
Min mor har senere fortalt mig, at min far var nødt til at 
skrue sengen fast i væggen for at forhindre, at jeg 
ruskede sengen rundt i værelset. Jeg husker det, som 
om jeg bare blev ved med at græde i uendelig lang tid. 

Jeg tror, at jeg var under et år gammel, og jeg tror jeg 
har stået i den seng mange gange på den måde. 

Den næste familierelaterede erindring, jeg har, knytter 
sig til den forretning, min mor havde fra jeg var omkring 
1½ år gammel. Jeg sad på gulvet og legede med en 
ledning. Jeg fik stød, fordi jeg stak fingrene ind i 
ledningen og blev meget forskrækket. Min reaktion 
udløste med det samme lussinger fra min mors side, og 
jeg kan stadig mærke, hvordan hendes slag udløste 
kramper i mit mellemgulv – jeg blev bange for, hvad der 
efterfølgende ville ske. Jeg vidste, at hendes vold oftest 
blev fulgt op af mere vold og seksuelle overgreb. 

Indtil mit 5. år blev jeg passet af mine forældre - oftest 
af min mor. Men jeg husker også, at jeg enkelte gange 
var med min far på hans arbejde. Det skete altid, når 
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mine forældre havde råbt ad hinanden. Det meste af 
tiden sad jeg bare på en trappe og så min far og de 
andre mænd arbejde, men jeg husker det som 
hyggeligt og trygt. 

En af de gange min far tog mig med på sit arbejde, gav 
han mig en 3-hjulet cykel – den var gået i stykker, men 
han viste mig, at han kunne svejse den sammen igen. 
Min far i sit blå arbejdstøj, sammen med den lugt der er 
på et smedeværksted, er den eneste erindring jeg har 
om min far fra mine tidlige år. 

Da jeg var 5½ år blev jeg storebror. Det kom til at 
betyde, at jeg skulle gå i børnehave. Det viste sig 
hurtigt, at jeg havde svært ved at finde sammen med de 
andre børn. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle lege 
med dem. 

Når jeg blev afleveret om morgenen, græd jeg meget, 
og jeg husker at min mor ofte truede mig med, at jeg 
ikke ville blive hentet igen, hvis jeg ikke stoppede med 
at græde. Når dagen i børnehaven sluttede, var vi kun 
få børn tilbage og tomheden i børnehaven, med stole 
som var sat op på bordene intet legetøj og ingen steder 
jeg kunne gemme mig, var skræmmende. Jeg blev 
afhentet, og jeg blev bragt hjem, i tavshed. Der var 
ingen glæde forbundet med det. 

Min tid i børnehaven var jo ret kort. Jeg forventede mig 
meget af at komme i skole. Jeg håbede, at jeg skulle 
ind i en helt ny verden. Det kom jeg også. 

I mit hjem var der ikke plads til at invitere 
skolekammerater hjem, og de få gange det skete, 
varede det kun kort tid, inden min mor udviste en så 
aggressiv adfærd, at den skolekammerat, jeg havde 
med hjem, foretrak at gå. 

Jeg blev drillet meget i skolen og havde svært ved at 
blive en del af fællesskabet i klassen. 

En dag fulgte en flok af fra min klasse mig hele vejen 
hjem. På vejen råbte de ad mig. Nogen af dem 
sparkede og slog mig også. 

Jeg græd, men forsøgte at holde gråden tilbage – jeg 
viste ikke, hvad jeg skulle sige eller gøre for at få dem 
til at stoppe. Når jeg spurgte dem hvad jeg havde gjort 
dem, lo de bare. 

Pludselig tog en af de største piger min skoletaske fra 
mig, åbnede den og tømte hele indholdet ud i en 
beskidt vandpyt. Imedens jeg lå på knæ og samlede 
min ødelagte og beskidte bøger og kladdehæfter op, 
grinede de andre børn bare af mig. 
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Da jeg kom hjem græd jeg meget. Jeg blev mødt af min 
mor i døren. Da hun hørte min gråd, slog hun mig hårdt 
i ansigtet flere gange. Hun slog også som en 
krænker....... uden grænser. Hun blev meget vred over, 
at jeg ikke holdt op med at græde og slog mig med en 
bøjle. Og endnu engang var voldsepisoderne starten på 
et seksuelt overgreb. 

Denne episode er blot en af mange. 

Jeg forsøgte, at lære mig at holde gråden tilbage, for 
ikke at tirre min mor. Men i de fleste tilfælde gav mit 
tilsmudsede tøj i stedet anledning til, at hun gik i gang 
med den voldsomme adfærd. 

Fornemmelsen af samhørighed og tryghed – som jeg i 
dag forbinder med ordet hjem, kender jeg ikke fra min 
barndom. Dengang vidste jeg jo bare ikke, at det kunne 
være anderledes. 

Og alligevel har jeg erindringsglimt af noget rart i mit 
barndomshjem. 

Min forældre havde sammen åbnet deres første 
forretning, og havde derfor ikke megen tid til at tage sig 
af min bror og jeg. De ansatte derfor en ung kvinde til at 
passe os. Det var som regel ikke længe, de blev hos 

os, så jeg kan ikke huske dem alle. Men én af dem 
husker jeg rigtigt godt, fordi hun tog mig ind til sig og 
krammede mig, når jeg kom hjem fra skole. En dag 
løftede hun mig op og satte mig ind i en sofa i vores 
stue – så hentede hun min bror og en bog, som hun 
læste højt for mig – Robinson Crusoe – og imedens 
hun læste højt for mig, sad jeg og nussede min bror i 
håret. 

Hun må have gjort sådan mange gange, for hun har 
læst hele bogen for mig. 

Jeg tror, at den episode har printet sig i min erindring, 
fordi det var første gang et voksent menneske skabte 
en situation, hvor min bror og jeg var sammen om et 
tæt og hyggeligt samvær. 

Efter at mine forældre åbnede deres forretning, havde 
de kun meget lidt tid til at være sammen med min bror 
og mig. Mine minder om familien fra den periode 
begrænser sig stort set til sene aftensmåltider og 
weekends, hvor det var svært at få kontakt til mine 
forældre.  

Ferier holdt vi ikke mange af. Da jeg var 8 år, holdt vi 
påskeferie på et pensionat i Rørvig. Hver dag fiskede 
jeg på havnen alene, og jeg så kun mine forældre ved 
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måltiderne. Flere gange kom jeg til pensionatet og 
kunne ikke finde mine forældre, så personalet måtte 
låse mig ind på vores værelse. Jeg kan huske, hvordan 
der så ud på pensionatet. Jeg kan huske en særlig duft, 
der var ved stedet, og jeg kan også huske nogle af de 
andre gæster, der var på stedet – men jeg mindes ikke, 
at mine forældre, min bror og jeg gjorde noget sammen. 

Da jeg startede i skolen begyndte jeg også at have 
pligter, som havde afgørende betydning for resten af 
familien. Jeg gjorde rent i vores hjem hver dag efter 
skole, og jeg skulle også i det omfang jeg var i stand til 
det tilberede aftensmaden – som minimum skulle jeg 
skrælle kartofler. Efter aftensmåltidet skulle jeg vaske 
op. Disse pligter tog rigtigt meget af min tid – og i hvert 
fald opvasken efter aftensmåltidet hindrede samvær 
med mine forældre. Når jeg havde vasket op, skulle jeg 
enten lave lektier eller i seng. 

På trods af fraværet fylder især min mor rigtigt meget i 
mine barndomserindringer. Jeg brugte uanede 
mængder af tid på at arbejde på, at hun ikke skulle 
straffe mig, og på at finde ud af, hvad jeg skulle gøre for 
at undgå hendes overgreb. 

Jeg skammede mig forfærdeligt over det hun foretog 
sig, og havde en forestilling om, at jeg ikke kunne 

fortælle det til nogen, fordi ingen ville tro mig. Så der 
var ingen andre muligheder, end at forsøge at finde ud 
af, hvad det var jeg gjorde forkert, når min mor 
handlede på den måde. Men lige meget hvor meget jeg 
anstrengte mig, kunne jeg ikke undgå hendes vold.  

Som nævnt var situationer, hvor jeg kom hjem og var 
ked af det, nogle af dem jeg skulle undgå. En af mine 
strategier gik ud på at udsætte min hjemkomst. Alle de 
små afkroge, der fandtes i kilometers afstand fra mit 
barndomshjem, er blevet brugt flittigt – jeg udviklede 
min helt egen ”hulekultur”. Jeg efterlod nogle af mine 
ting – helst bøger – der hvor jeg gemte mig. På den 
måde kunne jeg skabe mit eget lille frirum – jeg kunne 
have det rart. 

En anden strategi handlede om at forsøge at behage 
hende: Straks jeg kom ind ad døren gik jeg i gang med 
at lave kaffe til hende. Jeg opdagede hurtigt, at det var 
mest effektivt, hvis jeg drak kaffe sammen med hende – 
så blev hun optaget af, at hendes lille søn allerede var 
begyndt at drikke kaffe. Jeg kunne ikke lide kaffen, men 
min strategi virkede nogen gange: Hun var ikke 
aggressiv, og risikoen for overgreb var derfor lille. 

Det var langt fra altid, at mine strategier lykkes. Det var 
som om en strategi kun virkede få gange – jeg måtte 




