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Mit liv. 
 
 

Det kan lade sig gøre, at leve “mit liv”. 
 
 

Det kan lade sig gøre at leve selv med en masse dårlige erfa-
ringer. Livet er til for at have det godt, nyde det, og lave det, vi 
virkelig ønsker. De ting i vores liv, der giver os glæde, lyst til at 
leve, mod på livet, giver os glade stunder. Vi er selv herre over 
det, vi bestemmer selv vores liv. 
  
Det kan lade sig gøre at finde "Det indre Lys" og ved hjælp af 
det finde sin egen vej frem. På den måde får du det godt, og det 
må jo være målet først og fremmest, for har du det godt, ja, så 
kan du være noget både for dig selv og andre. 
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Forord 
 
Denne bog er fortsættelsen i serien MIT LIV.  
 

Med denne bog vil jeg gerne vise, at det at blive stemplet ord-
blind, det skader et menneske meget. Så meget så den stem-
plede ikke lærer dansk. Stemplingen ordblind af et menneske 
gør, at nogle mennesker har en holdning til den ordblinde, så 
den ordblinde udelukkes – udstødes. Ikke for det som menne-
sket er og kan, men p.gr.a. den holdning der er omkring ord-
blinde – den holdning, at ordblinde er dumme, forkerte, uvær-
dige og ubrugelige. Selv som højt uddannet akademiker. 
Heldigvis er det ikke alle mennesker, der har den holdning til 
ordblinde. Men det er alt for mange. 
 
At være voldsramt kvinde kan give så store problemer, at det er 
meget svært at komme i gang igen med at leve et normalt liv. 
Men trods modgang er det muligt at få styrke til at gøre en ende 
på volden – lære, at takle volden. 
Det viser min egen historie siden 1977, hvor jeg var 25 år. Den 
er beretningen om hvorledes den vold, jeg var udsat for, blev 
værre og værre, for hver gang jeg blev slået. Blev værre og 
værre at leve med. Alting smuldrede for mig, så jeg måtte til at 
bygge en verden op helt forfra for mig og min søn. Men det 
kunne jeg ikke umiddelbart, fordi jeg havde en masse negative 
oplevelser. Dem skulle jeg først have overvundet og lært at takle 
for at finde en vej frem i livet. 
Her i denne bog har jeg specielt fokuseret på det forhold, at jeg 
også var stemplet ordblind. Hvordan jeg lærte at takle dette pro-
blem. De ydmygelser fra min omverden, hvor de så mig som 
dum, fordi jeg var stemplet ordblind. Dermed skulle jeg udstø-
des. Dette var en psykisk vold, der var meget belastende. 
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De andre kvinder, dem der skrives om i avisen, har det frygteligt, 
forfærdeligt. Dem skal der gøres noget for. Men hvad med mig? 
 
Uden at ændre ved mening, har jeg i historien ændret person-
navnene og stednavne, så det kan forblive på et neutralt niveau! 
De ønsker fortsat, at ingen kender til den vold, jeg har været 
udsat for. De har andre efternavne, end jeg har. Seidelin er et 
navn, jeg har fået siden hen. Så hvis nogen ved, hvem de er, vil 
jeg bede dem om at beskytte dem. Beskytte dem også for deres 
uvidenhed om, hvor meget skade, de har gjort mig ved at for-
nægte den vold, der er sket. Dette er min oplevelse af forhol-
dene, de andre kan have helt andre oplevelser af det. 
 
Fornægtelsen, samt tvangen til, at man skal vise hvor pænt og 
nydeligt alting er. Det er det, der gør mennesker syge i denne 
sammenhæng. Her hvor det er primært ordblindhed, er det 
præstigen, det at skulle leve op til – tvinges til at lære.  
 
Der er en vej ud af mareridtet. Vejen har jeg beskrevet i min bog 
“Lægen og healerens liv og behandlingsmetoder” og e-bogen 
”Acceptprocessen”. Den vej jeg har gået, for at komme ud af mit 
mareridt.  
Du må finde din vej. Jeg hjælper dig gerne. Ofte er det at kunne 
snakke med et andet menneske, du ved, har været ude for det 
samme, en stor lettelse. Følelsen af; at du ikke står alene, vil 
kunne gavne dig meget. 
 
Må denne bog hjælpe andre i en lignende situation til at se, at 
de ikke er de eneste. Vi er mange!  
 
I accept af, at du er det menneske, du er, og at jeg er, som jeg 
er, kan du finde din vej frem i fred og ro, og dermed have det 
godt. Jeg kalder det acceptprocessen. 
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Du må finde din vej, og jeg hjælper dig gerne. Jeg håber, at min 
nye bog i serien “Mit liv”, kan hjælpe andre til at se, at fortsætter 
de kampen for retten til en tilværelse uden ydmygelser og ud-
stødelse, så lykkes den også. 
Livet er til, for at vi skal have det godt og lave det, der giver mod 
på tilværelsen, giver glade stunder. Vi bestemmer selv vores liv, 
vi er selv herrer over det. 
 
Det kan lade sig gøre også at leve dit liv – selv med en masse 
dårlige erfaringer. Det kan lade sig gøre at finde “Det indre Lys” 
og ved hjælp af det finde din egen vej ud af mørket. Lære ac-
ceptprocessens vej at kende. På den måde får du det godt, og 
du kan være noget for dig selv og andre. 
 

 
 
Formålet med denne bogserie er at vise dig, at livet kan leves 
godt, at det kan lade sig gøre. At selv store problemer kan løses. 
Hvis du, når du har læst bøgerne, har en lille følelse af, at dine 
egne problemer er blevet lidt mindre, har jeg nået mit mål med 
at udgive denne bogserie. Det håber jeg meget for alle jer, der 
læser dem. 
 
For dig, der vil gøre noget for at komme videre med dit liv, 
 
Gør det!! 
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Det vigtigste er at gøre det. Gøre det, der er rigtigt for dig. Jeg 
har i kapitel 7 i MIT LIV I vist nogle måder, jeg selv bruger. Det 
hjælper ikke kun at læse dem, du skal også gøre dem. Brug ikke 
min måde, men brug din egen måde. Giv dig selv lov til at turde. 
Du ved godt, hvad du skal gøre. 
 
Gør det!! 
  
 
Et ordsprog, der er godt at huske i livet, er ét jeg selv bruger 
meget: 
  
Der er intet, der er så galt, 
at det ikke er godt for noget. 
 
 
Et andet, jeg ofte bruger, er skrevet af Kierkegaard: 
 
At vove er 
at miste fodfæste 
for en stund. 
Ikke at vove 
er at miste 
livet. 
 
Så for dig, der har det ligesom mig, hvad med at vove, vove at 
leve livet? For mig har det været vidunderligt at gøre det. Bragt 
mig hen til den, jeg er i dag. Jeg er et meget gladere menneske, 
der har muligheden for at se, at der er Lys og kærlighed utroligt 
mange steder i livet. Ja, faktisk over det hele, det er "bare" et 
spørgsmål om at få øje på det. Det er ofte de små ting, der giver 
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den største indre glæde. De små ting er så svære at få øje på, 
men dog så vigtige for os alle og faktisk noget, vi alle har og kan 
finde, hvis vi selv vil. Det er den indre glæde, der giver livsglæ-
den, giver dig det, du drømmer om: Et liv der er rart at leve. 
 
En lille ting, der kan glæde mig, er en lille kattekilling, der spin-
der ved min kærlige berøring, og til gengæld slikker mine fingre. 
Er der noget mere vidunderligt end naturens eget værk. 
 
Du og jeg er også en del af den. 
 
Held og lykke med dig i dit liv. 
 
I lys og kærlighed 
  
 
Lise Seidelin 
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Resumé  
 
Forhistorien er beskrevet i mine bøger “Voldsramt kvinde, det 
er man da ikke i de højere sociale lag”, “Voldens afslutning – 
Afslutningen på volden fra min tidligere mand” samt ”Lægen og 
healerens liv og behandlingsmetoder” og e-bogen ”Acceptpro-
cessen”. Jeg vil her give et resumé. 
 
Bang! En på siden af hovedet. 
“Du skal ikke spørge i det tonefald,” sagde han.  
Sådan startede den fysiske vold. 
Jeg var lægestuderende midt i studierne, min mand Alfred læ-
gestuderende på den sidste del af studiet. 
Det værste var, at vores dengang knapt 1 årige dreng altid så 
på, og jeg kunne ikke få mulighed for at trøste ham. 
Sådan som jeg ser det, er det, at vi fik et barn Rasmus, der 
gjorde, at han overhovedet begyndte på at tæve mig. 
 
Vi havde været gift i 5 år og fik så efter min mands (Alfreds) 
ønske et barn. Da drengen var 10 måneder, begyndte Alfred at 
slå mig. Det blev værre og værre. Det var altid uforudsigeligt, 
hvornår han slog, der var ingen alkoholpåvirkning eller andet, 
der kunne advare mig. Lige pludselig var det bare tæv. Ofte 
uden at jeg fik at vide hvorfor.  
Han var tavs og fortalte ikke, hvad der var galt. Nogen gange fik 
jeg det at vide, mens han slog, som i ovenstående eksempel. 
Men det kunne jeg ikke bruge til noget. Hvad var det for et to-
nefald? Jeg syntes, at jeg spurgte, ligesom jeg plejede. 
Udadtil overfor andre var Alfred altid flink og rar, men hjemme 
var han blevet mere og mere indelukket og ville ikke snakke el-
ler svare på spørgsmål, for slet ikke at løse de problemer, der 
altid opstår, når flere mennesker lever sammen. Det var efter 
hans mening altid mig, der opførte mig fuldstændig forkert. 
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Jeg have forsøgt at få en løsning på volden bl.a. ved hjælp af 
en socialrådgiver og en læge. Forsøg, der desværre oftest med-
førte øget vold. Jeg endte med at vælge at blive separeret. 
 
Da jeg fortalte mine forældre, at jeg ville separeres, blev der en 
underlig stemning fra mine forældres side. Jeg endte følelses-
mæssigt i et stort sort hul. 
Jeg havde været sikker på, at mine forældre ville hjælpe mig. 
Det havde de altid sagt. Jeg skulle bare komme til dem, hvis der 
var problemer. Men ve sig! Mine forældre – de holdt med min 
fraseparerede mand.  
Alfred forfulgte mig. Han ville fortsat have totalt ret til at komme 
og gå i min lejlighed, som om han ikke var separeret. 
Jeg var både bange og angst og havde forfølgelsesvanvid. Der 
var ingen steder, hvor jeg kunne føle mig sikker, for han ville 
komme og kræve, at jeg “opførte mig ordentlig”, og da dette ikke 
er muligt efter Alfreds form for krav, ville han slå mig. Ingen kan 
”opføre sig ordentligt”, som et andet menneske vil have det. Det 
er ikke muligt, når det er totalt efter det andet menneskes skif-
tende mening, man skal ”opføre sig ordentligt”. Det er heller ikke 
værdigt at byde et andet menneske, slet ikke en voksen person. 
 
Det endte med, at han tævede mig efter separationen, hvor jeg 
var nødt til, at have politiet ud for overhovedet at få ham ud af 
min nye lejlighed. Og så! Hed det skilsmisse. Nu var der ingen 
vej tilbage. Han ville fortsat tæve mig. Mine forældre holdt stadig 
med min voldelige x-mand. De nægtede at tro mig, og tog slet 
ikke volden alvorligt. 
 
Der var også store problemer med sønnen, Rasmus, der efter-
hånden var blevet 4 år. Samkvem var et meget, meget stort pro-
blem. Alfred ville intet snakke om. Heller ikke løse problemer 
omkring samkvemmet, hvor der også var vold. Derfor havde 
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Rasmus efterhånden fået en del symptomer på situationen: Ast-
maeksem, bide negle, han var igen begyndt at tisse i sengen, 
som han ellers var holdt op med. Politiet var han også blevet 
bange for, og han var begyndt at slå ovre i børnehaven. 
 
Jeg forsøgte at få ophævet samkvemmet, fordi det var i forbin-
delse med samkvem, at jeg blev udsat for vold. Drengen skulle 
efter Alfreds opførsel altid opleve volden. Desuden var sam-
kvem problematisk for drengen.  
Men amtet gav et afslag. – Volden skulle fortsætte lige meget 
hvad. 
 
Altså mine forældre holdt med voldsmanden. Lægen som jeg 
havde kontaktet for at få hjælp, havde kun mulighed for at ind-
lægge mig på psykiatrisk, altså sygeliggøre mig. Voldsmanden 
var fri og dermed rask.  
Sagsbehandleren på kommunekontoret kunne intet gøre. Han 
sendte mig til lægen. Jeg kunne gå frem og tilbage mellem læ-
gen og sagsbehandleren. Men det hjalp ikke mig. Politiet havde 
heller ikke anerkendt volden. Det var kun det, at han ikke forlod 
min lejlighed, der blev påtalt. Dette brugte min x-mand til at for-
tælle mig endnu engang, hvor forkert jeg var, og at jeg havde at 
gøre, som han sagde. Det var bare mig, der var forkert på den, 
når jeg tog mig af den efterhånden voldsomme vold. Hvor Alfred 
ikke af sig selv holdt op med at tæve mig. 
På trods af alt dette ville Amtet have, at samkvemmet skulle 
fortsætte, og dermed altså at volden skulle fortsætte. Så!! Det 
var dråben. Nu var det nok. Jeg gik “under jorden” – 4 måneder 
i Italien i en kvindelandsby. Her hjalp det på mine og sønnens 
symptomer både de rent fysiske og de psykiske, de forsvandt. 
I Italien – under jorden – her begyndte livet for mig. En lærepro-
ces i, at jeg er den eneste, der ved, hvad der er rigtigt for mig, 
og den eneste der bestemmer i og over mig og mit liv. At jeg 
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gerne må sige fra, når nogen laver overgreb på mig. Det hedder 
også selvtillid og selvværd. 
Men jeg var så indgroet i mit voldsramte livsmønster og mine 
forældres undertrykkelse af mig. Så da jeg vendte tilbage til 
Danmark, fortsatte ydmygelserne og nedværdigelserne og 
kampen for et normalt liv blev meget lang. 
 
Det havde sat sine meget tydelige spor, at jeg gennem hele mit 
liv havde en tro på, at jeg intet kunne, intet duede til, intet var 
værd. Det havde jeg fået at vide både af min mand og mine 
forældre. Min mand havde tævet mig og været tavs i dagevis ad 
gangen – nogle gange uger, og mine forældre havde sendt mig 
ind på værelset – til jeg kunne opføre mig ordentligt, som de 
sagde. Hvordan man end lærer det inde på værelset?  
De havde alle fortalt mig grundigt, at jeg intet duede til. Det var 
meget målrettet. Jeg troede dem. Jeg så ikke engang, at jeg 
faktisk klarede at passe hjemmet, passe mine studier og ven-
ner, og dermed at jeg kunne en masse. Jeg så det ikke. Ingen 
fortalte mig det. Forsøgte jeg at se det, skulle de – far, mor og 
Alfred – nok være der og fortælle mig, hvor forkert jeg var. 
Selv om jeg tog min embedseksamen og blev læge, fortalte 
mine forældre fortsat, at jeg intet kunne. Deres undertrykkelse 
var effektiv.  
 
Dette er en meget almindelig reaktion hos voldsramte, under-
trykte og mobbede. For simpelthen at beskytte sig selv mod fort-
sat vold, prøver den voldsramte at være som omverdenen vil 
have dem, uselvstændig, uden egen vilje, osv. De har fået det 
at vide mange gange, at de til sidst tror, hvad omverdenen for-
tæller om dem.  
Jeg havde lært det hjemmefra af mine forældre. Det var ikke 
underligt, at jeg fandt en mand, der kunne bekræfte mig i mit 
gamle livsmønster af undertrykkelse. Det var det, jeg kendte, og 
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derfor det jeg var tryg ved. Også selv om det var meget skade-
ligt for mig. 
 
Efter jeg kom tilbage til Danmark fra det frie dejlige og værdige 
liv under jorden i Italien, og i desperation over den fortsatte un-
dertrykkelse fra min familie og min x-mand, fogedretssag om-
kring samkvem, afleverede jeg sønnen til faderen, i håb om at 
det kunne løse problemerne. Det løste problemerne. Men! Det 
var kun en kort overgang, så fandt faderen igen den psykiske 
tavse terror og den fysiske vold frem og at “alting var min skyld”. 
 
Men jeg var slet ikke færdig med at få tæv af min x-mand. Vol-
den fortsatte, selv efter at jeg havde været under jorden, og der 
var gået yderligere nogle år siden skilsmissen. Der var stadig 
samkvemmet. Jeg ville gerne se min søn. Sønnen var nu blevet 
6 år og begyndt i skole. Endnu engang var der en eller anden 
lille ting, der ikke passede Alfred, og jeg fik tæv.  
Men!! Denne gang sparkede jeg igen. Jeg var blevet klemt op i 
en krog, så jeg ikke kunne flygte. De reflektoriske forsvarsme-
kanismer gik i gang i mig. Han stod bøjet over mig og slog mig 
med en kæp. Jeg sad ned på en sovebriks sammen med søn-
nen. Han havde spærret flugtvejen. Han stod mellem mig og 
døren i et smalt værelse. Jeg kunne ikke flygte. 
Han blev så bange for den ene omgang spark – i selvforsvar – 
så han satte sig helt sammenkrøbet i hjørnet af en anden stue, 
og jeg måtte ikke komme over dørtærsklen. Denne gang kunne 
han åbenbart ikke bortforklare hændelsen overfor sig selv med, 
at han havde slået i selvforsvar. Han var blevet virkelig bange 
for mig. Siden har jeg ikke været udsat for fysisk vold fra hans 
side. Det vidste jeg ikke dengang, så jeg var fortsat meget 
bange. Derimod øgedes den psykiske vold gevaldigt. 
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Så! Min angst og forfølgelsesvanvid var helt begrundet, men det 
var der ingen, der ville se – indse, for så var de nød til at aner-
kende, at jeg var udsat for vold, og det ville de ikke. 
Det var bare mig, der var forkert på den – sindssyg – bare mig 
der havde vrangforestillinger. Men sindssyg var jeg ikke, jeg var 
”bare” udsat for vold fra min voldelige x-mand. 
Heldigvis har jeg i dag et brev, hvor min x-mand erkender, at 
han har været voldelig. Men i samme brev skylder han hele skyl-
den på mig. For efter hans mening, har jeg været meget meget 
grov og provokerende, derfor var det helt berettiget, at han tæ-
vede mig.  
Han indser slet ikke, at det er ulovligt at slå, og at det er fuld-
stændig ligegyldigt, hvordan den anden opfører sig. Desuden 
var det faktisk ikke grov provokation fra min side, for jeg var så 
undertrykt af volden og mine forældres udelukkelse, så det var 
ikke muligt for mig at lave grov provokation.  
Ligesom første gang jeg fik tæv, hvor det var et tonefald, efter 
hans eget udsagn, der var skyld i lussingen, da jeg spurgte, om 
jeg måtte køre bilen. Helt reelt er dette ikke en grov provokation.  
Men det er rigtigt, at han var jaloux over, at jeg kunne køre bil, 
og derfor skulle der intet til, for at han følte sig provokeret. Hans 
jalousi blussede op, og jeg fik tæv. Det at føle sig provokeret 
p.gr.a. sin egen jalousi, er ingen, og jeg mener ingen grund til 
at tæve et andet menneske. Nej!! 
Jeg måtte intet kunne af noget som helst, for så blev han jaloux. 
Men samtidig var det sådan, at hvis jeg ikke kunne køre bilen i 
de situationer, hvor han ikke kunne finde ud af det, fik jeg bal-
lade og psykisk vold.  
Det er ikke muligt at leve op til en voldspersons selvmodsigende 
krav. Bare det at prøve er uværdigt, sådan som jeg gjorde her. 
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I perioden efter Italien var jeg flyttet ind hos en familie, men det 
gik ikke. På daværende tidspunkt var jeg begyndt på lægestu-
diet igen og havde mødt en anden lægestuderende. Jeg flyttede 
ind hos hende, Hansine hed hun. Hun var interesseret i alterna-
tiv behandlingsmetoder, og det var jeg også begyndt på i Italien. 
Der havde vi noget til fælles.  
Men! Hun havde en alkoholiker som mand. Hun havde selv 
store problemer. Hun ville bruge mig til at overføre sine egne 
fejl på. Mit gammelkendte livsmønster. Jeg blev mere og mere 
væk fra mit “hjem” – mit værelse, flygtede ind hos en ny kære-
ste, Ole. En kærestes jeg selv ikke mente var en for mig. Hans 
vedholdende overtalelser lykkedes dog.  
Jeg havde fornemmelsen af, at han havde et koldt hjerte og 
havde hjerteknuserproblemer. Han havde knust en del pigehjer-
ter. Derfor ville jeg ikke. Men jeg var endnu ikke særlig god til at 
lytte til mig selv. Så vi blev kærester. Ligesom jeg plejer, blev 
jeg derefter forelsket i Ole. Det havde jeg ikke været inden. Der-
imod havde jeg kigget efter en anden, men han var åbenbart 
ikke interesseret i mig.  
Med Alfred blev jeg forelsket, efter vi blev kærester. Nu skete 
det samme. Forelskelsen kom, fordi der nu var en, der godt 
kunne lide mig. Det var rart. Jeg var ikke just vant til, der var 
nogen, der holdt af mig. Det er svært at føle sig elsket, når man 
er inde på værelset – udelukket af familiens fællesskab, fordi 
man er forkert. 
 
Efter jeg kom tilbage fra Italien, hvor jeg havde været under jor-
den, flyttede jeg fra universitetet, i den by hvor Alfred, mor og 
far boede, til et andet universitet i en anden by. Det havde hjul-
pet mig i min dagligdag til at føle mindre angst. Jeg blev igen i 
stand til at koncentrere mig om læsningen. 
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Det havde taget ½ år, først at få bevilget flytningen hos kommu-
nen og siden finde et sted at bo. Et spildt ½ år. Der var i flytnin-
gen sket en masse kludder fra de ansatte i kommunerne. Dem 
jeg skulle flytte fra, havde lovet mig hjælp til flytning. Men!! Da 
det kom til stykket, ville de ikke hjælpe alligevel. Det drejede sig 
om 1.600 kr. Et stort beløb for mig, men et meget meget lille 
beløb for kommunen. Nu syntes de lige pludselig, at den lejlig-
hed jeg havde, var god nok.  
Den vold jeg havde været udsat for, den tænkte de ikke mere 
på. Jeg ankede afgørelsen. Anken fik jeg afslag på. En anke 
over at jeg gerne ville have den hjælp, de faktisk havde lovet 
mig. En afgørelse jeg havde brugt 3 måneder på at vente på, at 
kommunen afgjorde. 3 måneders angst for, hvornår jeg igen 
blev udsat for vold. 
Det er ikke sådan at være udstødt. Ingen tror en. Man bliver 
regnet for unormal og upålidelig, usammenhængende. Myndig-
hederne kan ikke se, at de ved deres ventetid og afslag, faktisk 
kommer til at holde med den voldelige mand – og dermed støt-
ter og fremmer volden.  
De havde indset, at det hjalp mig at flytte universitet. Jeg fik det 
bedre. Alligevel var det ikke rigtigt fra kommunens side, at jeg 
skulle have flyttehjælp. Deres begrundelse var, at jeg havde en 
god lejlighed, der hvor jeg boede. Derimod var det, at jeg der 
var udsat for vold, det så de ikke på mere, nu blev det fornægtet. 
Nej, jeg havde en god lejlighed, og så var det lige meget, om 
jeg var udsat for vold, og af den grund ikke kunne læse, men 
måtte flygte og gå under jorden. De mente, jeg bare kunne blive 
i min gode lejlighed – underforstået fortsat blive udsat for vold. 
De ville nemlig heller ikke anerkende volden længere. 
Ankeinstansen mente, at jeg var bragt på linje med andre stu-
derende. Det var sådan set rigtigt nok. Bortset fra at jeg stadig 
var udsat for fysisk og psykisk vold fra min x-mands side. Det 
var jo i kraft af flytningen til den anden universitetsby, at jeg var 
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kommet i gang igen med at læse, fordi angsten der ikke var så 
stor mere. Så! Jeg fik afslag på den flytning, som havde ”bragt 
mig på linje” med andre studerende. Det var selvmodsigende. 
Men det var afslag. 
Her var virkelig endnu en ting, hvor andre mente, at det var mig, 
der var galt på den, selv om det var min voldelige x-mand, der 
var voldelig. 
 
Som jeg plejer at sige. 
Hvor lærer børnene at mobbe og være voldelige fra? 
Mobning og vold blandt voksne er meget udbredt. 
Børnene må lærer det et sted, ellers ville de ikke gøre det. Børn 
efterligner de voksne. Når børn ser, at deres voksne nedværdi-
ger andre mennesker, snakker ondt om andre, så gør børnene 
det også. 
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Kapitel 1 
 
Flytning  
    - Ny kæreste 
 
Jappe, han vidst noget om ordblinde. Han havde været ansat 
på en institution for ordblinde. Ham måtte jeg kunne fortælle, at 
jeg var ordblind, og også få noget hjælp af. 
Jeg boede til leje på 1. sal sammen med min kæreste – Ole på 
mejeriet, som var det sted, hvor Jappe nu forsøgte at få et øko-
logisk mejeri i gang. Det var en ældgammel bygning, og lejlig-
heden var en ren ruin, men vi klarede os.  
En dag gik jeg og arbejde med at hjælpe Jappe til at få en butik 
lavet, så de kunne leve af det, indtil mejeriet kom i gang. Vi stod 
nedenunder i en af de små rum i det gamle mejeri. I det lille rum 
følte jeg mig tryg. Så turde jeg fortælle ham, at jeg var ordblind.  
Jappe havde lige dagen i forvejen fortalt mig, om hans kend-
skab til ordblinde, at han havde arbejdet på en institution for 
ordblinde. Jeg havde tænkt over det. Jeg blev enig med mig 
selv om, at jeg ville fortælle ham det.  
 
Hver gang jeg ellers havde fortalt nogen, at jeg var ordblind, 
havde det siden krympet sig inden i mig. De begyndte nemlig at 
vende sig mod mig, sige til mig, at jeg var dum og forkert, at 
ledningerne i mit hoved var byttet rundt og sad forkert. Nogle 
gik endda så langt, som til at sige, at jeg var sindssyg. Når jeg 
ikke kunne stave og læse, sådan som jeg skulle kunne og skulle 
gøre. 
Alle de nederlag havde ellers gjort mig forsigtig. 
Men med Jappe kunne der ikke ske noget ved det. Jappe var 
sådan en dejlig person. Han var venlig mod mig, og tog gerne 
imod min hjælp. Jeg skrev hans breve til myndighederne osv. 
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rent for ham. De breve han skrev i hans forsøg på at få lavet 
mejeriet. Også brevene i den forening han oprettede i den for-
bindelse. 
 
Men havde jeg vidst, hvad det ville komme til at indebære, at 
fortælle lige præcis Jappe, at jeg var ordblind, havde jeg aldrig 
gjort det. 
 
Jeg må nok hellere fortsætte, der hvor min forrige bog sluttede. 
Nemlig! At jeg boede hos Hansine, og var på vej til at flytte.  
Der var ikke rart at bo hos Hansine. Hun mobbede mig, men det 
var der nu også mange andre, der gjorde. Hansine havde bl.a. 
sagt, at jeg var slimet. Hendes ansigt havde med al tydelighed 
vist, hvor ulækker jeg var. Hun vrængede ansigtet totalt i styk-
ker, og kroppen vred sig i væmmelse.  
Det havde vendt sig i mig, da jeg blev udsat for denne ydmy-
gelse – slimet! Men! Som jeg plejede, havde jeg ikke reageret. 
Jeg lod som ingenting og snakkede videre. Til sidst gik jeg op 
på mit værelse, for der at være i fred. 
Jeg var jeg ikke ret meget hjemme, helst så lidt som muligt. Altid 
på farten, primært til timerne på universitetet, der skulle læres 
det store pensum, så jeg kunne bestå mine eksaminer. Jeg 
kunne tage ind til hende Ester, jeg læste sammen med, eller ud 
til min kæreste Ole eller til alternativ studiekreds. Der var nok af 
muligheder for ikke at være hjemme. 
 
Tidligere havde Hansine hjulpet mig med at få læst det store 
pensum i farmakologi – læren om de medicinske stoffer, der 
bruges i behandling af sygdomme. Jeg var dumpet til den al-
mindelige eksamen og skulle gå om til reeksamen få måneder 
senere. Det var meget, jeg skulle læse og lære. Farmakologi er 
et stort pensum.  
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Men jeg var jo også ordblind, så det var ikke underligt. Jeg var 
dum og kunne ikke noget. Alt ved mig var forkert. Der var gode 
grunde til, at jeg ikke bestod 1. gang. Sådan hed det sig, at jeg 
var ordblind og dum. Dermed mente min omverden, at jeg intet 
kunne lære.  
Reelt var jeg slet ikke ordblind end sige dum. Det var kun en 
holdning andre havde til mig. På den måde blev det svært at 
lære.  
Men! Jeg dumpede. Ja! Det var fordi, jeg var meget imod hele 
princippet i medicinering – det at give piller. Denne holdning 
blev gevaldigt støttet af Hansine og hendes venner. Derfor var 
det svært for mig at lære stoffet. 
 
Desuden var der lige det der med, at jeg fortsat var udsat for 
vold – fysisk og psykisk fra min tidligere mand Alfred, og den 
undertrykkelse og udstødelse mine forældre lavede. Det var 
barske ting for mig. Samtidig skulle jeg lære et stort pensum, 
som man skal til eksaminerne på lægestudiet. Det var svært.  
Mine forældre mente, at jeg skulle tage dette store studium, for 
jeg skulle partout have en højere akademisk uddannelse – ko-
ste hvad det ville. Også selv om mine forældre mente, at jeg var 
dum, forkert og ubrugelig. At jeg intet kunne omkring læsning, 
stavning, osv. Så modstridende.  
Det burde være sådan, at jeg selv valgte. Primært fordi jeg er 
dygtig, og hvis jeg havde haft lyst til at læse til en højere uddan-
nelse.  
Men sådan ca. var betingelserne i mit liv for mig, dengang jeg 
lige var kommet hjem til Danmark fra 4 måneder under jorden i 
Italien. 
 
Når jeg nu var så dum og så ordblind, og havde ledningerne galt 
byttet rundt oppe i hovedet, måtte jeg jo have hjælp til at læse 
det store pensum. Især når jeg nu var dumpet i farmakologi. Jeg 




