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___________________ 
 

 

Kapitel 1 
 

 

Hjemrejse 
 
 
Jeg vil have mit liv, leve mit liv, ikke en andens liv – mand eller 
kvinde. 
Sådan havde jeg besluttet mig for, men nu skulle jeg prøve på 
at udføre det i praksis. Hvordan?? 
 
Så var det farvel til Italien, hvor jeg var “gået under jorden”, far-
vel til en tryghed, hvor jeg havde fundet en måde at leve på, 
hvor jeg ikke have mange af mine angstsymptomer. Et liv der 
var temmelig besværligt, men bedre end det havde været i Dan-
mark, inden jeg tog af sted til Italien. Nu skulle jeg hjem og kon-
fronteres med en verden, den verden, jeg var “gået under jor-
den” fra. Og se om jeg var blevet stærk nok, om jeg havde fun-
det en masse styrke i Italien til at takle verdenen.  
“Gået under jorden” fra mine forældre, der ville have, at jeg 
skulle gøre, som de sagde, nemlig at jeg skulle give mine fra-
skilte mand Alfred øget samkvemsret, selv om han tævede mig, 
også efter at vi var blevet separeret.  
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“Gået under jorden” fra min angst for at få flere tæv fra Alfred. 
De sidste tæv havde været en hård omgang, hvor jeg også var 
blevet mørkeræd og havde forfølgelsesvanvid. Jeg spurgte mig 
selv, hvornår ville Alfred dukke op i min lejlighed og igen tæve 
mig, det var ulideligt.  
“Gået under jorden” fra myndighederne, der syntes at Alfred 
fortsat skulle have samkvemsret, og dermed altså fortsat skulle 
have lov til at tæve mig i drengens påsyn. 
 
I Italien havde jeg ikke angst og var ikke mørkeræd. Vores søn 
Rasmuses astmaeksem var helt i ro, han havde ingen kløen el-
ler sår, så det var jo dejligt. Det fik han ellers hver gang, han 
havde været på weekend hos sin far – Alfred, så blussede det 
op, og samtidig var Rasmus ikke til at have med at gøre.  
 
I Italien havde vi haft vores skænderier, Rasmus og jeg. Men 
ikke den angstfyldte verden, som vi havde hjemme i Danmark. 
Rasmus havde fået så mange symptomer på den fortvivlede si-
tuation i Danmark. Men symptomerne var forsvundet, mens vi 
var i Italien, “under jorden”, igen vidste, hvor vi var henne. Jeg 
havde kontakt til Inger en forældre til Betty fra Rasmuses bør-
nehave. Nu skulle jeg hjem og finde ud af, om jeg skulle bo i 
kollektiv med Inger, hendes børn Betty og Nanna, samt hendes 
kæreste Kim.  
 
Jeg var 29 år og havde Rasmus min søn med på 4½ år. Jeg er 
en kvinde, der har været ude for den oplevelse at blive tævet af 
min mand. Derfor blev jeg skilt. Men det var ikke tævene og 
skilsmissen, der var det værste. Det værste var, at mine foræl-
dre havde svigtet mig og holdt med min mand i retssagen og 
skrev til mig og min advokat, at hun skulle sørge for, at jeg 
gjorde, som min mand sagde. Dette var det værste ved det hele, 
at mine forældre holdt med den mand, som var voldelig over for 
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mig. De syntes, at jeg skulle gøre, som han sagde, for han var 
så flink. De havde også tidligere givet udtryk for, at jeg skulle 
tilbage i det forhold, for jeg skulle tilgive ham og gå tilbage, han 
var flink.  
 
Alfred havde også tævet mig, efter at vi var flyttet fra hinanden, 
og mine forældre holdt stadig med ham. På trods af, at han sta-
dig tævede mig, skulle jeg fortsat bare tilgive ham og gå tilbage 
til ham.  
 
Efter tævene havde jeg forsøgt at få ophævet samkvemmet 
mellem faderen og drengen via amtet, men det var ikke muligt, 
og derfor endte jeg med at “gå under jorden”. De sidste tæv var 
nemlig kommet i tilknytning til en aflevering af drengen efter en 
samkvemsweekend. Og nu ville jeg ikke have flere tæv.  
Myndighederne gik imod mig, mine forældre gik imod mig, og 
jeg fik fortsat tæv af min tidligere mand. Det var for meget. Så 
jeg havde valgt at flygte – beskytte mig selv og min dreng.  
Vi var først rundt forskellige steder og endte i Italien i en kvin-
delandsby, og der boede vi i 4 måneder. Vi var i alt “under jor-
den” fra august til december med. Lige efter nytår tog vi hjem. 
 
Jeg fik pakket vores ting, der var en hel masse, hvordan skulle 
jeg dog få det til Danmark, når jeg ingen penge havde til togbil-
let. Jeg havde lært af de lesbiske piger, hvordan man tomlede, 
så det var vist den eneste måde, det kunne gøres på. Det var 
en kvindelandsby i Italien, vi var i. De fleste var lesbiske kvinder, 
udstødt af samfundet, ligeså udstødt som jeg var, fordi jeg var 
voldsramt kvinde. 
 
En kuffert, en stor rygsæk og diverse poser, et barn på 4½ år 
og så tomle til Danmark. Det var midt om vinteren, lige efter 
nytår den 2. januar, og ikke den normale tid for tomlerne, men 
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vi tog godt med tøj på og allierede os med tålmodighedens væ-
sen. Ud til hovedvejen, og efter hvad der blev sagt i kvinde-
landsbyen, at det var den vej til venstre, vi skulle af. Når vi så 
kom til motorvejene, så var det jo nemt nok, men vi var langt fra 
motorvejene. Jeg stillede mig op med tommelfingeren ude. Der 
kom hurtigt en bil, der stoppede. Dejligt. Men ak, de skulle ikke 
den vej, så de kørte igen. Der kom igen hurtigt endnu en bil, der 
stoppede. Folk var åbenbart ikke bange for at tage os med, så 
det ville måske komme til at gå rimelig nemt. 
 
Vi skulle være i Danmark og møde op i Rasmuses børnehave 
senest den 5. januar.  
Vi kom med en familie, der kørte os til motorvejene. Her blev vi 
sat af ved den nedkørsel, der gik mod nord – mod Danmark.  
Vi kom op igen – ret hurtigt. Jeg var glad. Det var nogle tømrere, 
der skulle til den næste by, så vi kunne komme med endnu et 
stykke. De var flinke, men det var begrænset, hvor meget vi 
kunne snakke, for de forstod ikke engelsk. Godt nok havde jeg 
lært noget italiensk på de 4 måneder, vi havde været “under 
jorden”, men åbenbart ikke nok til rigtig at kunne få en alminde-
lig samtale i gang med de her arbejdere. Da de skulle væk fra 
motorvejen, måtte vi af og igen i gang med at tomle. 
Nu var vi virkelig på vej hjem, det var dejligt. Det gik forrygende 
godt. Vi kom med endnu en bil og nåede grænsen til Østrig. Nu 
var det sent aften, så vi fandt et billigt hotel at overnatte i. Næste 
dag gik vi over grænsen og vekslede penge. Og så var det ud 
på vejen mod nord. 
 
Vi stod længe og tomlede. Rasmus var utålmodig, og svær at 
få til at blive hos mig og ikke gå ud på kørebanen. Men lige 
pludselig kom der en stor Mercedes. Den kørte lidt længere hen 
end os, så jeg regnede med, at det ikke var os, de ville have 
med, for der var så mange i bilen i forvejen. Men det var os, de 
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ville have med. Juhu! Bagagen kom om bag i bilen, og vi blev 
stuvet ind sammen med de andre.  
De var tre, som skulle til Tyskland, de havde været på tur til et 
kristent ungdoms seminar eller noget i den retning. De var utro-
ligt flinke og rare. Der var også en mere, som de havde taget 
op, en mand, han sad meget tavs. Det var underligt. Men vi kom 
da til Tyskland, så jeg havde ikke behøvet at veksle penge. Jo 
længere vi kom, jo bedre snakkede jeg med dem, og da ham 
der kørte havde sat de andre af, hvor de skulle af, tilbød han, at 
vi tog med hjem til ham og sov til næste dag, så ville han køre 
os ud til motorvejen igen. Så det gjorde vi. Det var et rigtigt rig-
mandshus, og han var sønnen i huset. Forældrene var ikke 
hjemme, men vi fik lidt at spise og en seng at sove i. Det var 
dejligt. Det var en meget positiv oplevelse sådan en flink ung 
fyr. Han satte os af ved en nedkørsel til motorvejen. Rigmands-
huset var en stor kontrast til kvindelandsbyens slum og de ud-
stødtes boliger. 
 
Så stod vi der igen. Men det varede ikke længe, så kom der en 
og tog os op. Efter at have kørt et stykke opdagede jeg, at dette 
ikke var rigtigt, og at det ikke var så spændende. Det var en 
militærperson, med stor sporty bil, med mange kassettebånd 
med musik og mest tanker på sex. Jeg havde sat mig bag i bilen 
hos Rasmus, så han ikke kunne gøre mig noget. Jeg ville af nu, 
for jeg brød mig ikke om ham, han var for nærgående, men han 
ville ikke køre ind på parkeringspladsen, så råbte jeg op, og han 
holdt ud for parkeringspladsen, der kom vi så af. Vi fik væltet 
hele hans stak af kassettebånd, så de flød over det hele. Puha! 
Det gik.  
Nå! Inde på parkeringspladsen fandt vi en lastbilchauffør, der 
gerne ville tage os med det sidste stykke til grænsen, så kunne 
han ikke tage os med længere, for der skulle han bruge lang tid 
på at komme igennem tolden. Det var jo ærgerligt, når vi nu 
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havde fået en så dejlig chauffør at køre med. Ved grænsen blev 
vi sat af ved selve toldstedet, og fik der noget at spise. Det var 
helt underligt igen at høre nogen, der snakkede dansk. Det var 
lidt svært helt at finde ud af at få tunge vendt den rigtige vej, så 
jeg kunne sige ordene, som de nu skulle være. Mit dansk var 
blevet lidt for italiensk. 
 
Jeg har en evne til at dreje mit sprog efter dem, jeg er sammen 
med. Det var min mor meget sur over. Jeg skulle snakke sådan, 
som hun gjorde, og måtte ikke ændre det til den dialekt, der nu 
var på den egn, vi boede. Da det ikke er bevidst, jeg gør det 
men ubevidst, det kommer helt uden, at jeg lægger mærke til 
det, er det rimeligt svært for mig at lade være, især fordi jeg ikke 
kan høre, at jeg gør det. Så det har hun haft store problemer 
med hende mor. 
 
Nå, ud til motorvejen igen og finde en nedkørsel, hvor vi kunne 
tomle videre. Nu var vi da i det mindste kommet til Danmark og 
i morgen skulle vi møde i børnehaven, så det var op over med 
at nå tilbage. Vi stod længe, syntes jeg, men det har nu nok ikke 
været så længe. Det regnede og var koldt, klamt og træls. Jeg 
tror også, at det føltes længere, fordi jeg var træt af at rejse, 
utålmodig efter at komme hjem til min lejlighed, samtidig med at 
jeg var meget bange for, hvad der skulle ske eller rette kunne 
komme til at ske mig og Rasmus, når vi kom hjem.  
Der kom en lastbil, som godt ville tage os med, og det var en 
dansker. Han havde aldrig prøvet at have nogen med som tom-
lede. Men fordi jeg havde Rasmus med på 4½ år, så turde han 
godt.  
Han bød på kaffe, det var dejligt. Men hvordan drikker man kaffe 
i en lastbil, der ryster så meget. Jeg fik dog hurtigt lært det. Det 
var slet ikke så svært. Han var hyggelig at snakke med, og vi 
havde en dejlig tur. Han skulle helt hjem til vores by – Marby, så 
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der kunne han sætte os af, det var dejligt. Bybussen kunne vi 
så tage det sidste stykke. Det var virkelig underligt at køre i by-
bus ovenpå den lange tur fra Italien, og opholdet i Italien. Det 
var på en måde, som om jeg slet ikke kendte verdenen her 
mere. Men det gjorde jeg jo. Men det var lige som om, der var 
sket en stor forandring, tingene var ikke, som jeg huskede dem. 
Og så var det endda kun 4½ måned siden, vi tog af sted. 
 
Det var en underlig fornemmelse igen at stå i lejligheden. Den 
var ligesom slet ikke den samme, som dengang jeg tog af sted. 
Selv om jeg godt vidste, at den var det, så virkede det hele så 
meget anderledes.  
Vi fik fundet vores senge, og det var rart at få sovet. Op næste 
morgen og over i børnehaven med Rasmus. De var godt sure 
og samtidig glade for at have os tilbage i god behold. Sure over, 
at vi sådan havde været væk i så lang tid. 
 
Jeg meldte ikke rigtig nogen steder, at vi var tilbage. For nu 
skulle jeg jo finde ud af, at få mit liv til at fungere herhjemme. 
Men! Hvordan? 
 
Inger og Kim havde købt gård, så de var ved at flytte ud på lan-
det og Betty skulle ikke mere gå i Rasmuses børnehave. Vi tog 
ud og besøgte dem. Mest for at finde ud af, om vi kunne komme 
til at få et forhold til dem, der gjorde, at det ville være muligt med 
et kollektiv på en eller anden måde. Det var dejligt at se dem, 
men vi blev meget hurtigt klar over, at vi alle – især mig måske 
– havde forandret os så meget, at det kunne der ikke blive mu-
lighed for, det var ikke det samme mere. Jeg kunne ikke finde 
ro der. 
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Jeg skrev stadig dagbog – tankerbog, som jeg var begyndt på 
at gøre i Italien. I bogen skrev jeg mine tanker, for at prøve på 
at finde en vej ud af problemerne.  
 
 
12 januar Dagbog Tanker: 
 
Jeg føler, Kim og Inger ser mig som en uselvstændig person, 
man skal passe på ikke falder tilbage i de gamle rammer, sam-
tidig med at de ligesom skubber mig den vej. Så det på en eller 
anden måde ser ud som om, at de helst vil have, at jeg ikke har 
ændret mig, samtidig med at jeg helst skal have ændret mig. På 
en eller anden måde, må jeg ikke vise dem, hvem jeg egentlig 
er, det er ligesom om, de ikke vil give mig chancen. Jeg tror på, 
at jeg er anderledes, end de ser mig. Jeg føler ikke, at de kender 
mig. 
Inger, tror jeg, har svært ved at lade mit inderste “jeg” snakke, 
men hun vil helst have, at mit “jeg” er min overflade eller sådan 
noget. Der, da vi snakkede penge, fandt jeg bagefter ud af, at 
hun må have lagt en masse ord i munden på mig, for havde jeg 
fået mig selv til at snakke, ville hun ikke have regnet med på 
forhånd, at jeg absolut ville eje noget af ejendommen. 
Da jeg først trådte ind af døren derude, fik jeg hurtig en følelse 
af, at her hørte jeg ikke til. Her havde jeg ligesom ikke tilladelse 
til at være. Det skal diskuteres nøje: Har jeg efter deres mening 
tilladelse til bare at være der, eller er der en masse præmisser, 
der først skal opfyldes? 
Jeg har mest på fornemmelsen, at de faktisk ikke er interesse-
rede i, at have os boende. Er det reelt, vil det aldrig blive godt 
for os at bo der, for så vil de hele tiden stikke til os, ligesom de 
gør i øjeblikket. Det er godt, at de er åbne, men der mangler nu 
en hel del i, at de er helt åbne, føler jeg. Der er en del ting, der 
bliver puttet væk, synes jeg. 
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I Italien var det sådan, at der var en helt klar linje, der måtte jeg 
være. Det er der ikke her. 
Jeg vil ikke flytte endeligt derud, men jeg vil gerne have stedet 
som tilflugtssted, indtil jeg er kommet over chokket efter hjem-
komsten og evt. har fundet noget andet at bo i. 
 
--------- 
Notat af i dag.  
Her lytter jeg efter min egen fornemmelse af, at jeg ikke må 
være der, og jeg lader være med at flytte derud.  
Men jeg tror, at det er dem, der ikke vi have mig boende, og 
dem der ikke er åbne. De er / var sådan, og vi passer ikke sam-
men. Eller måske var det slet ikke det, jeg skulle og dermed ikke 
mere.  
Men jeg fortsætter med at tænke over det. Jeg prøver på at 
finde ud af, at finde en vej, så jeg kan passe ind et sted, hvor 
jeg ikke hører hjemme.  
Dette er ligesom, jeg blev opdraget hjemmefra. Der skulle jeg 
være der, men havde samtidig ikke lov til at være der. I Italien 
havde jeg lov til at være der, præcis som jeg var, dog kun hos 
de to ikke lesbiske piger.  
Så der havde jeg fået noget styrke i at finde ud af at føle efter 
inde i mig selv og finde vejen frem på den måde. I stedet for at 
høre efter andre og følge deres fejle råd – kommandoer til mig. 
Slut på notat af i dag. 
------------ 
 
Der var også tiderne med bussen, om de passede med, at jeg 
skulle nå til timer i Marby på universitetet. Så jeg havde skrevet 
en side med bustider til Vildsted - Krasted - Marby - Laugeby - 
Krasted. 
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Rasmus havde i Italien fået lommepenge, det var han god til at 
finde ud af og kunne godt selv lære at administrere dem. Han 
var godt nok kun 4½ år, men det gik fint. Jeg lavede en liste 
over, hvad han selv skulle betale for sine lommepenge: 
 
Legetøj 
tape 
blyanter 
papir 
søm 
slik 
tyggegummi 
 
Men det spøgte stadig i mig, om jeg skulle ud og bo hos Inger 
og Kim. Og næste gang jeg skulle derud, skulle jeg have salt 
med. (Meget symbolsk livets salt, det ville jeg få meget brug for 
derude.) 
 
Men! 
 
Jeg føler, at jeg ikke har tilladelse til at leve her. Der er tæpper 
på gulvene, man kan ikke bare gå ind og være der, der skal 
passes på, at der ikke bliver snavset eller rodet. Skrev jeg på 
en lap papir. 
 
I Italien havde jeg besluttet, at der skulle være lås på min tan-
kerbog, for det var ikke rart at alle og enhver kunne se, hvad der 
stod i den. Jeg var nemlig dernede startet med at skrive på A4 
ternede blokke, jeg satte i ringbind. Da Hasino (en italiensk mu-
rer de to ikke lesbiske havde til at hjælpe sig) var blevet min 
udenomskæreste, følte jeg ikke, at jeg kunne skrive det åbent 
og ærligt i min dagbog, for sæt nu de andre ville se det, og når 
det nu skulle holdes hemmeligt, så var det ikke nemt.  
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I øvrigt kunne de jo ikke læse dansk, men det tænkte jeg slet 
ikke over dengang. Men i Danmark kunne de jo sagtens læse 
mine notater, og det huede mig ikke. 
 
 
17 januar Tankerbog med lås på. 
 
Jeg har fået fat i “Information” fra sidste weekend, og der er en 
masse tilbud på boliger at tage fat på, det glæder jeg mig til. Jeg 
håber, at jeg kan finde et godt sted at bo inden alt for lang tid. 
Rasmus skulle have været over hos Alfred i denne weekend, så 
vi er ude på Ingers gård. 
Jeg var hos ørelæge og skal dryppe ørerne. Det gør virkelig 
ondt, når væsken rammer trommehinden, det er lidt foruroli-
gende, det kan være, at jeg har gået med ørepine i for lang tid. 
Det kan have givet hørenedsættelse. 
Jeg har nu helt besluttet, at jeg ikke vil bo sammen med Kim og 
Inger. Inger er bange for, at hun får for meget at lave. Det tager 
jeg nu som tegn på, at hun ikke tror, at jeg kan aflaste hende, 
ved at vi er 3 voksne i stedet for, de nu er 2. Men det må de selv 
om, for tror de ikke, at jeg kan lave noget, så ender det også 
med, at jeg bliver en belastning for dem. Puh-ha. Jeg føler, at 
jeg ikke er noget i forhold til, hvad de er, sådan rigtig en Jante-
lov. 
 
Nå! Noget andet. Jeg skal se at have fat i Carsten (Katrine gik i 
Rasmuses børnehave, og hendes far Carsten boede ikke sam-
men med hendes mor. Jeg havde en enkelt nat haft sex med 
Carsten, inden jeg “gik under jorden”.)  
Det er noget skidt ikke at have Hasino. Jeg kan mærke det på, 
at jeg vil have nogen, jeg kan snakke med, uden en hel masse 
forbehold, en der forstår sig på mennesker. Jeg ved ikke om 




