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"Hvis bare jeg havde vidst det" handler 
om, hvordan man kan hjælpe sig selv 
og andre, der måtte komme ud for 
noget, der kunne ligne en krise. 

Vi bruger ordet krise, når et menneske 
er alvorligt ude af balance. Men ordet 
dækker bredere, og i vores hverdags-
sprog betyder det efterhånden alt fra 
at være "langt nede" til at være psykisk 
syg.

For at kunne hjælpe et andet menne-
ske i krise er det vigtigt at forstå, hvad 
den kan udløse. Én, der er i krise, føler 
sig ofte fuldstændig alene i verden.
 Vedkommende har måske mest af 
alt lyst til at trække dynen op over 
hovedet og ikke være til mere. Det 
er svært for personen at bede om 
hjælp, også selv om det måske er det, 
han/hun har allermest brug for. Den 

Det kunne for eksempel være ved ens 
forældres skilsmisse, dødsfald, trafik-
ulykke, kronisk sygdom, depression, 
kærestesorg, omsorgssvigt eller længe-
re tids mobning. Fælles for alle fortæl-
lingerne er, at de belyser, hvordan der 
er taget hånd om modgangen og 
de psykiske problemer, der ofte følger 
med, samt de personlige omkostnin-
ger, der har været.

Med "Hvis bare jeg havde vidst det" får 
du den viden og de redskaber, der skal 
til for, at du kan gøre en forskel, hvis 
du en dag skulle havne i en 
situation, der kræver din omsorg. 
Og det behøver ikke være så svært …

Med venlig hilsen
Dansk Røde Kors 

baggrundsviden, du finder i "Hvis bare 
jeg havde vidst det", kan være med 
til at ruste dig, så du kan hjælpe eller 
støtte en, du kender, som har det svært.

Det er fint at hjælpe andre, så længe 
man som hjælper også passer på sig 
selv og ikke bliver det, man i fagspro-
get kalder “udbrændt”. Man kan rent 
faktisk komme til at hjælpe andre så 
meget, at man helt glemmer sig selv.
 Som udbrændt vil man føle, at man 
næsten ikke kan mere. Man føler sig 
færdig og udmattet. Og så er det, man 
selv får brug for andres hjælp. Derfor 
er det vigtigt, at man som hjælper 
husker at sige fra, lytter til sig selv og 
er ærlig over for kroppens signaler.

Alle fortællingerne i bogen er auten-
tiske og handler om at leve i en mod-
gang, man ufrivilligt er blevet kastet 
ud i, om at klare sig ud af vanskellige 
perioder i sit liv og ikke mindst om 
livsmod. 

Til læreren

"Hvis bare jeg havde vidst det" 
henvender sig til unge i folke
skolens ældste klasser og til
svarende trin. Temaet er psykisk 
førstehjælp, og bogen er tænkt 
som en håndsrækning til unge, 
der har lyst og mod på at kaste 
sig ud i dette felt og lade sig 
inspirere til kontakt og støtte 
for deres medmennesker. 
Hvert kapitel omhandler en 
eller to fortællinger, som pejler 
sig ind på genkendelige temaer 
og områder i unges tilværelse. 
Hvert tema belyses med fakta 
og baggrundsviden. Såfremt 
materialet anvendes til under
visning, kan læreren rekvirere 
lærervejledning via Dansk Røde 
Kors. Desuden er det muligt at 
hente tekstmaterialet på nettet 
på www.redcross.dk/hvisbare

Det behøver         være så sværtikkeikke 

Læs mere på www.redcross.dk/hvisbare
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Indhold

Kærestesorg er der tusinde, 
der lider af hver dag, men 
for den enkelte virker det 
som et stort jordskælv. 
Det skal man tage alvor-
ligt. Thomas er en af de 
mange, der har prøvet turen. 
Heldigvis havde han en god 
ven i Peter, som hjalp ham 
over krisen.

s i d e  6

K æ r e s t e s o r g

Det var et held,, 
vi havde 
sommerferie

"Vi får alle vores portion af 
sorger her i livet. Jeg synes 
bare, jeg har fået en meget 
stor portion, allerede inden 
jeg fyldte 18 år," siger Rikke. 
I Rikkes liv har der været 
mobning, selvmordsforsøg, 
og derudover har hun været 
udsat for voldtægt.

s i d e  12

M o b n i n g

Man må mærke 
det på sin 
egen krop

Jonas blev overfaldet af 
rockere, og Rikke blev vold-
taget af en fyr til en fest. 
Fælles for dem begge er, at 
de bagefter mistede tilliden 
til andre. 

s i d e  20

V o l d

Jeg følte, det var 
mig,, der havde 
gjort noget galt

Der er så mange skilsmis-
sebørn, at vi ikke snakker 
om det. Det er så normalt. 
Karoline er et af dem. 
Hendes forældre blev skilt, 
da hun var 6 år. Det fik stor 
indflydelse på hendes liv.

s i d e  26

s K i l s M i s s e

Man bliver nødt 
til at se efter 
de gode ting 

“Jeg tror, at når man først 
er blevet forelsket i heroin, 
så skal man selv finde sin 
bund. Det eneste,  du kan 
gøre, hvis du vil hjælpe 
en stofbruger, er at være 
der den dag, hvor de finder 
deres bund.” Sådan siger 
Louise efter, at hun selv har 
prøvet at nå bunden og 
komme op igen.

s i d e  30

M i s b r u g

Man får det 
dejligt for 
en stund
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“Jorden står ikke stille, fordi 
man er kommet til at sidde 
i kørestol. Den drejer bare 
den anden vej rundt,” siger 
Mikael, der er 19 år og 
sidder i kørestol. Han har 
lært, hvordan man kan 
hjælpe andre i samme 
situation. 

s i d e  36

H a n d i c a p

Jorden drejer 
bare den anden  
vej rundt

Camilla fandt pludselig ud 
af, at hun havde sukkersyge.
Siden har hun lært at leve 
med sin sygdom og leve 
livet her og nu.

s i d e  42

s yg d o M

Hvis jeg engang 
mister synet, 
så er det bare 
ærgerligt

Martin har sørget meget 
over tabet af sin mor og har 
fået hjælp hos en psykolog. 
Han har måttet kæmpe for 
at komme videre med sit liv. 
I dag går han i gymnasiet.

s i d e  46

d ø d s fa l d

Min mor er en 
stjerne oppe 
på himlen 

Alle kan komme ud for 
belastning, stress og krise. 
Når det sker, træder vores 
naturlige forsvar og 
alarmberedskab i kraft. 
Vi reagerer instinktivt, og 
det er naturligt. Lidt ligesom 
dyr, der kommer ud for fare 
og bliver nødt til at reagere 
lynhurtigt for at overleve.
 

s i d e  52

K r i s e

Omsorg for 
andre kan gøre 
underværker

Nogle kriser går ikke over 
af sig selv, ligegyldigt hvor 
meget man snakker med 
sine venner, græder og raser 
og prøver at lade tiden gå.

s i d e  55

H j æ l p

Nogle problemer 
kræver, at man 
involverer de
voksne
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Kærestesorg

Thomas og Peter er gode venner.
 Da Thomas gik fra sin kæreste, ople-
vede han for første gang i sit liv, hvad 
det vil sige at få en krise. Han fandt 
også ud af, hvad det vil sige at have en 
ven, der kunne hjælpe ham igennem 
den svære tid. 
 Peter, hans ven, husker, at det var 
godt, det var sommerferie, for det tog 
meget tid bare at være der for Thomas.
Det krævede mod og udholdenhed. 
Thomas kunne indimellem gå i selv-
sving og bare have lyst til at tale i en 
uendelighed. Og mange gange om de 
samme ting.
 I dag – på den anden side af krisen 
– er de begge blevet klogere, og deres 
venskab er styrket med usynlige bånd.

Det var et held, vi havde

Kærestesorg er der tusinde, der lider af hver dag, 
men for den enkelte virker det som et stort jordskælv. 

det skal man tage alvorligt.

sommer ferie
Den   store 
 kærlighed
Det kan starte som den store kær
lighed, men alligevel ende med et 
brud, som gør ondt på den ene eller 
begge parter.
 Måske har du selv undgået den 
ulykkelige forelskelse og den store 
kærestesorg, men så har du sikkert 
set venner og veninder gå ned med 
flaget og føle, at de i en periode 
mistede grebet om sig selv.
 Det er vigtigt, at man ikke lukker 
sig inde med sine følelser, men ræk
ker ud efter sine venner og fortæl
ler dem, hvad der er galt. Man har 
brug for at tale tingene igennem 
og komme ud på den anden side, så 
man ikke kommer til at sidde fast i 
tristhed og nederlagsfornemmelse.
 Også hvis man er den, der går, kan 
man være tynget af skyldfølelse og 
dårlig samvittighed, fordi man kan 
se, hvor hårdt den anden har det.
 Så er der intet, der hjælper så 
godt som at have gode venner, der 
er der for én, får en til at snakke, til 
at glemme og til at komme videre.



Søgen efter 
   mening 
med livet
Det kan være meget svært at genfinde 
meningen med livet efter at have 
oplevet en voldsom hændelse.  
 Trygheden er væk og med den også 
den kendte dagligdag og virkelighed. 
Mange begynder for alvor at spekule
re over, hvor kort afstanden er mellem 
liv og død. Det kan give mismod og 
nervøsitet i en periode, men det kan 
også betyde, at man for alvor kommer 
til at tænke over, hvad der er vigtigt i 
ens liv.
 Måske har længere tids følelse af 
tristhed og modløshed ført til isolation 
fra omgivelserne, og det kan være et 
tegn på, at man er ved at komme ind i 
en ond cirkel. Noget af det, som virker 
lægende på psykiske sår, er kontakt 
med andre mennesker, der vil én det 
godt. At få snakket tingene igennem, 
også når det gør ondt. 

 Jeg kommer fra en familie, hvor man 
ikke taler om problemer. Min bror 
fortalte os for eksempel aldrig, at han 
havde problemer, da hans kæreste 
efter ni år besluttede sig for at forlade 
ham.
  Selvfølgelig har vi alle problemer. Jeg 
har også selv gået rundt og været ked 
af det nogle gange, men det har altid 
løst sig. Og jeg har følt, at det kunne 
jeg selv klare. 

 

Thomas 
Min store krise handler om kærlighed. 
Jeg har altid selv bestemt, hvor længe 
mine forhold skulle vare. Og indimel-
lem har jeg slet ikke haft lyst til at 
have en kæreste. 
  Jeg har haft et godt liv. Aldrig været 
ude for nogen kriser af betydning. 
Ikke været udsat for ubehageligheder 
i familien, ingen skilsmisser, ingen 
pludselige dødsfald. Faktisk er jeg 
kommet let til en masse ting og har 
aldrig tvivlet på, at jeg kunne opnå, 
hvad jeg ville.
 Men så mødte jeg Malene. Hun nær-
mest forgudede mig i starten. Og så 
skete det, at jeg blev glad for hende, 
og vi blev kærester. Vi skændtes meget 
i forholdet. Det var ikke helt uproble-
matisk.

feriesommer ferie
Peter 
Da de blev kærester, så vi ham ikke i 
halvandet år. Han trak sig fra venne-
kredsen. Det var som om, hun dikterede, 
hvad de skulle lave. Det var tydeligt at 
mærke, at han ikke havde så meget 
erfaring med det at have en kæreste. 
Har man prøvet det nogle gange, 
finder man ud af, at det også gælder 
om at holde fast i sit eget liv.
 Det er fint med et fælles liv med 
kæresten, men man skal også holde 
fast i sine egne venner og familie. Man 
skal stadig lave de ting, man kan lide 
at lave, for ellers slider man lårene af 
hinanden. Og så er det, at det kan gå 
i stykker. Men det vidste Thomas ikke. 
Og måske derfor blev han ved med at 
danse efter hendes pibe. Thomas var i 
det hele taget meget dårlig til at 
sige fra over for hende og endte 
også med at blive den lille 
i forholdet. c

 

Afgørende 
     vendepunkt
Ordet krise stammer egentlig fra 
græsk og betyder afgørende vende
punkt, pludselige forandringer eller 
skæbnesvanger forstyrrelse. En krise 
medfører forvirring og følelsen af 
ikke at vide, hvad man skal gøre.

�
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Kærestesorg

Thomas 
Vi havde samme interesser og dyrkede 

sorgen er en 

forlængelse 

af den 

kærlighed, 

man har følt 

for den, 

man har 

mistet.

Det hjælper at snakke 

om det, der tynger dig. 
Brug dine venner.
• Fortæl, at du har brug for at snakke
• Spørg, om I kan lave en aftale
• Invitér dem hjem på besøg
• Bed om et godt råd

Peter 
Hun kunne finde på at kalde ham "din 
fede nar" foran alle os andre. Han for-
talte også, at hun havde sagt til ham, 
at han i virkeligheden ikke var særlig 
pæn. I perioder frøs hun ham ud følel-
sesmæssigt på grund af et eller andet 
totalt harmløst. Det kunne være, 
fordi hun syntes, at han snakkede for 
meget med hendes forældre. Det var 
helt absurd. Og Thomas havde ikke 
modet til at sige fra. Han blev kuet. 
Han prøvede at behage hende på alle 
leder og kanter. Sikkert fordi han tro-
ede, at det ville hjælpe. Men det var 
skruen uden ende.

begge to sport. Det gav anledning til 
problemer. Min selvtillid er stor, og jeg 
er typen, der tror på, hvad jeg laver. 
Hun troede ikke nær så meget på sig 
selv. Og måske virkede jeg for overle-
gen i mange situationer. 
 Hun begyndte at tale grimt til mig. 
Først blev hun sur, og så svarede hun 
mig igen. Jeg forstod ikke, hvad der 
foregik. Det havde jeg aldrig prøvet før. 
Og slet ikke fra et menneske, jeg  
elskede. Det virkede helt forkert. 
Det var som om, der gik nogle skår af 
mig. Jeg kan huske, at jeg nogle gange 
forlod hende i vrede. Jeg var så vred 
over at blive behandlet uretfærdigt. 
Det havde jeg heller ikke prøvet før. 
Det, syntes jeg, var helt åndssvagt og 
ville ikke finde mig i det.
 Lige pludselig ændrede situationen 
sig, og hun begyndte at spille iskold 
over for mig. Med ét var hun den 
stærke. I den periode var det som om, 
jeg slet ikke kunne gøre noget rig-
tigt. Lige meget hvad jeg gjorde eller 
sagde, var hun efter mig.



Peter 
Vi mærkede, at han blev mere og mere 
glædesforladt. Tit lå han på sofaen, 
når man ringede til ham. Han var 
begyndt at trække sig ind i sig selv. 
Han var ikke engang sammen med 
kæresten længere, men tullede bare 
rundt. Og det ligner ham dårligt. Vi var 
godt klar over, at den var gal. Min lille-
bror og jeg tog så fat i ham en dag og 
snakkede med ham om det. c
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langt ud, at jeg stod og græd over for 
hende. Det var noget, jeg aldrig havde 
prøvet før.  
 Der var ingen mening med det hele. 
Jeg var bare ulykkelig. Det var ubeha-
geligt, fordi jeg holdt meget af hende 
alligevel. Men vores forhold gik ned ad 
bakke. Jeg blev en passiv tilskuer. Jeg 
prøvede ikke engang længere at finde 
forklaringer på det, der skete.
 Jeg opgav og valgte at gå fra hende. 
Det holdt tre dage, så måtte jeg bare 
se hende igen. Men det blev aldrig 
helt det samme. Det varede kun halv-
anden måned.
 Mine egne venner så jeg næsten ikke 
længere. Og det var en stor fejl. Men 
sådan er det jo ofte i parforhold. Jeg 
kan huske, at vi isolerede os i rigtig 
lang tid. De få venner, vi overhovedet 
så, var hendes. Hun følte sig bedre 
tilpas i sin egen vennekreds frem for 
min, sagde hun.
 Med tiden holdt jeg op med at glæde 
mig til at komme hjem til hende. Jeg  
vidste aldrig rigtig, hvad der ventede 
mig. Enten var hun verdens sødeste 
kæreste, eller også var alt det, jeg 
gjorde, forkert. 

Fortvivlelse 
         og isolation

Man kan komme til at føle sig 
så trist, tung og tom, at man 
har mest lyst til at trække sig 
tilbage og være helt alene. 
Måske fordi man ikke vil min
des om det, der er sket. Måske 
fordi man føler så meget skyld, 
at man ikke kan holde ud at 
være i nærheden af andre. Men 
også fordi man ikke orker at 
tænke på og tale om andet end 
den voldsomme begivenhed, 
der lige nu fylder hele ens liv.

Thomas 
Til sidst snakkede vi ikke rigtigt sam-
men. Indimellem kunne jeg spørge: 
Hvad har jeg gjort dig, siden du opfø-
rer dig sådan? Hvorfor er du så kold? 
– Åhh, der er ikke noget galt, svarede 
hun som oftest. Jeg fik ingen svar.
 Jeg begyndte at mærke utrygheden. 
Jeg blev også ked af det og fik følelsen 
af at være lidt til grin. Jeg nåede så 
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Thomas  
Jeg kæmpede på fulde drøn for ikke 
at miste fatningen og bevare troen på 
mig selv. Jeg gik og fortalte mig selv, 
at det ikke var min skyld. Det var i 
hvert fald ikke min skyld alene. Jeg 
blev også vred indimellem, og når vi 
kom op at skændes, kom jeg også til 
at sige ting, som jeg ellers aldrig ville 
have sagt. 
 Langsomt begyndte jeg at gå ned. 
Lysten og interessen for det, jeg normalt 
godt kunne lide at gøre, forsvandt. Al havde problemer. Ofte snakkede Peter 

og jeg om ting, jeg ikke delte med mine 
andre venner. De var mere til at grine 
hele tiden, gå i byen og meget til piger. 
Peter har selv været i et forhold, som 
ikke gik særlig godt. Han tog da også 
fat i mig.
 Det var en utrolig hjælp. Peter hjalp 
mig til at finde ud af, at det ikke var 
mit problem ... jo, mit problem, men 
ikke min skyld alene, hvordan mit og 
Malenes forhold havde udviklet sig. 
Det var først efter, jeg var nået derud, 
at jeg kunne gå fra Malene.

min tid og energi gik med at skændes. 
Og bagefter prøve at finde ud af, 
hvorfor vi egentlig havde skændtes. 
Hvordan kunne to mennesker, der 
elskede hinanden, blive så fjendtlige 
over for hinanden.
 Jeg kunne godt finde på at tage ud 
til mine venner, når vi havde haft et 
skænderi, og sige: "Nu, er den gal igen". 
Indimellem spurgte jeg dem, om de 
også havde været ude for noget, der 
mindede om det. Men det kendte de 
ikke noget til.
 Jeg tog på et tidspunkt op til min 
ven Peter, hvor den var helt gal. Jeg 
følte, at jeg næsten ikke kunne mere. 
Peter var den første, jeg fortalte, at jeg 

Søvnbesvær
Når der er stress i kroppen, er det 
svært at slappe af, og det kan være 
svært at falde i søvn. Når søvnen 
endelig kommer, vågner man typisk 
mange gange i løbet af natten og kan 
ikke sove ret længe om morgenen. 
Tit drømmer man voldsomt og har 
måske mareridt.
 Hvis man har mulighed for det, kan 
det være en hjælp at prøve at skrive 
sine drømme ned. Det er en måde 
at få drømmen ud af kroppen på og 
måske forstå, hvad det er, der sker 
med én.
 Er det svært for dig at huske dine 
drømme, kan du have en bog og en 
blyant liggende ved siden af din seng. 
Så kan du, som det første du gør, når 
du vågner, forsøge at skrive de små 
brudstykker ned, som hænger fast i 
bevidstheden. Med tiden vil du blive 
bedre til at huske og fastholde dine 
drømme. 

Kærestesorg

Sårbarhed
Når både kroppen og sjælen bliver 
slemt belastet, kan man blive skrø
belig og tyndhudet. Så er det let at 
misforstå sine omgivelser og føle 
sig svigtet. 
 De følelser betyder igen, at tålmo
digheden er mindre end til hverdag, 
og at man let bliver vred og irriteret 
og nemt bliver uvenner med andre.
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Peter 
Thomas havde det ad helvede til, efter 
han var gået fra Malene. Det var en 
hård periode. Vi snakkede om det hele 
tiden. Også om natten, hvor han havde 
det elendigt.
 De første par dage var han ligesom i 
chok. Det hele var så uvirkeligt for ham, 
tror jeg. Da det begyndte at bundfælde 
sig, blev han endnu mere ulykkelig 
og syntes, at det var det værste, der 
nogensinde var sket. Han savnede 
hende hele tiden. Han tænkte på 
hende hele tiden. Han begyndte også 
at romantisere deres forhold.
 Han glemte fuldstændig alle de dårli-
ge ting. Han huskede kun de gode ting. 
Hvor sød hun havde været. De ture, de 
havde været på, hvor det havde været 
dejligt, og de gange, hvor de havde sid-
det nede ved vandet om morgenen og 
været dybt forelskede i hinanden. Og 
det kunne han simpelthen ikke slippe. 
 Vi prøvede at minde ham om, hvor-
dan det i virkeligheden hang sammen. 
Men selv om han godt vidste det, var 
det de gode ting, der fik lov til at domi-
nere.
 Savnet af Malene fyldte hele hans 
liv. Om morgenen havde han det rigtig 
skidt, vågnede med hjertebanken og 

for os andre at se, at han ligesom blev 
sat tilbage i processen, især fordi han 
virkede, som om han var ovenpå, og det 
gik i den rigtige retning. Men det hele 
knækkede for ham.
 Han spurgte hele tiden, hvor lang tid 
det ville vare. Det måtte vi andre kunne 
fortælle ham. Måske ville han gerne 
kunne have sat et kryds i kalenderen og 
sige: "Hertil og ikke længere". Han blev 
ved med at sige, at han aldrig havde 
troet, at man kunne have det så dårligt. 
Og spørge om det var normalt at have 
det sådan.
 I dag har Thomas det godt igen og er 
kommet videre med sit liv. j

havde haft svært ved at falde i søvn. De 
dage, hvor han ligesom kom lidt i gang, 
gik det bedre for ham. Men så snart det 
blev aften igen, begyndte tankerne at 
køre rundt i hovedet på ham.
 Så faldt han måske i søvn, indtil han 
igen vågnede med hjertebanken. Og 
sådan kørte det i lang tid. Det var et 
held, at vi havde sommerferie og kunne 
være sammen med ham.
 Nogle dage gik bedre end andre. 
Hans tolerancetærskel i forhold til små 
irritationer var enormt lav. Han har 
altid været en, der har haft fart på. Han 
har aldrig rigtig haft tid til det der med 
at fordybe sig.
 Så begyndte der at ske noget. I op 
til fem dage kunne han have det fint. 
Være glad for sin beslutning om ikke 
at være sammen med Malene mere. 
Se det rigtige i at have forladt hende. 
Og indse, at det ville have været en 
dødssejler at have fortsat med hende. 
At hun nok ikke ville forandre sig.
 Hvis han så tilfældigt så hende, eller 
hun ringede til ham, eller hvis han bare 
på en eller anden måde blev mindet 
om hende, for eksempel ved at se en af 
hendes veninder, så brød han fuldstæn-
dig sammen. Det var super frustrerende 

når vi kommer ud for en krise, er det ikke sikkert, at de måder, 
vi normalt håndterer problemer, virker længere.
det kan gøre én bange og utryg.

Hjælp
ung på linie: 7012 1000
Telefonrådgivning alle hverdage 
mellem kl. 18.00  kl. 22.00
søndag kl. 15.00  kl. 22.00

www.dr.dk/skum/ungonline
Netbaseret chatrådgivning
mellem unge. På adressen kan  
du også finde de former for 
støtte, der findes i det område, hvor 
du bor.

Når tæppet 
rives væk 
under fødderne på én 

er disse reaktioner normale:

• Chok og følelse af uvirkelighed

• Stærke følelser som sorg, vrede, angst

• Svært ved at tænke klart og ved at 
 forstå det, som er sket

• Søgen efter en mening: “Hvorfor skulle    
det her ske for mig?”

• Fysiske reaktioner som hjertebanken,  
 søvnbesvær, uro

Det er normalt at reagere stærkt.
I de første par dage kan man være i 
akut krise, hvor det er svært at forstå, 
det som er sket, og hvor man kan blive 
som forstenet eller hyperaktiv.
 I den næste periode, der ofte varer op 
til seks uger, gennemgår man en masse 
reaktioner. Man kan frygte, at man 
aldrig bliver glad og normal igen.
 Herefter går det langsomt eller hur
tigt frem. I løbet af de næste fire, fem 
måneder skulle man helst begynde at 
føle, at livet er godt igen. Det er nor
malt, at det går to skridt frem og et 
tilbage, men det bør være tydeligt, at 
situationen forandrer sig til det bedre.
 Ellers er der brug for professionel 
hjælp fra læge eller psykolog.
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Det varede fra 3. eller 4. klasse til 8. 
klasse, hvor jeg kom på efterskole. Det 
var ikke så meget fysisk mobning, men 
jeg fik at vide, at jeg ikke var noget 
værd. At der ikke var nogen, der kunne 
lide mig. Jeg fik også øgenavne. Det 
var psykisk mobning, og selv om nogen 
var langt værre til at mobbe end andre, 
var de jo alle sammen med til det, 
fordi der ikke var nogen, der stoppede 
det. Det mærkelige var, at jeg virkelig 
kom til at afsky dem, der ikke blev 
mobbet. 
 Jeg følte mig meget alene. Og jeg 
begyndte efterhånden at tro på det, 
de sagde om mig, at jeg var grim 
og dum og ikke duede til noget. Til 
gengæld fordybede jeg mig mere og 

Mobning

"Vi får alle vores portion 

af sorger her i livet.  

jeg synes bare, jeg har fået  

en meget stor portion, 

allerede inden jeg fyldte 18 år." 

i rikkes liv har der været  

mobning, selvmordsforsøg, 

og derudover har hun 

været udsat for voldtægt.

Systematisk 
                forfølgelse
Mobning er systematisk forfølgelse gennem 
gentagne drillerier, ondskabsfulde øgenavne, 
aggressiv adfærd og en nærmest sygelig 
udelukkelse fra fællesskabet.
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mere i arbejdet i klassen, for jeg ville 
være den bedste. Det blev jeg også 
efterhånden. På efterskolen gled det 
faglige arbejde lidt til side, for her fik 
jeg et tilhørsforhold til de andre. Men 
skolearbejdet var stadigvæk vigtigt 
for mig, fordi det blev mit holdepunkt 
hele vejen igennem.

Stoppede mobningen, da du 
blev den bedste i klassen?
Nej, det blev det bare værre af. Jeg 
lavede aldrig mine lektier til engelsk-
timerne, fordi jeg kunne lave dem 
i hovedet, mens jeg sad i klassen. 
Grammatik gad jeg ikke lave derhjem-
me, fordi jeg vidste, det ville være spild 
af tid. Og det var med til at gøre det 
hele værre.
  Men vi vænnede os faktisk til det. 
Der var en anden pige, som også blev 
mobbet. Hun gik i samme klasse. Hun 
kunne ikke klare, at andre piger i klas-
sen kunne være voldelige en gang 

at finde nye tilhørsforhold, men også 
for at finde ud af, hvem jeg overhove-
det var.

Gjorde lærerne ingenting? 
Jamen, det var det, der var så dårligt 
ved den skole, selv om klasselæreren 
havde sagt, at hun kunne se, at der 
var noget galt, og selv om lærerne fik 
det at vide. Til forældrekonsultationen 
brød vi ofte sammen og sad og græd 
foran dem. De vidste godt, at der var 
noget galt, men de gjorde bare ikke 
noget ved det. De tog en fælles snak 
med klassen om mobning én gang i 
4. eller 5. klasse. Siden skete der ikke 
rigtig mere.

Hvad skulle de have gjort?
De skulle have taget de børn til side, 
som mobbede, og forklaret dem, hvad 
det var, de gjorde. Og så skulle  
de have snakket med deres forældre c 

imellem ... de kunne finde på at slå og 
sparke. Til sidst meldte hun sig ud af 
det sociale liv. Hun ville ingenting og 
havde ingen at snakke med.
 

Havde du nogen 
at snakke med?
Ja, jeg har altid haft en god veninde. 
Hende fortalte jeg alt, og hun kunne 
forstå, hvordan jeg havde det. At det 
var løgn alt det, de gik og sagde om 
mig. Jeg var heldig at have hende til at 
holde mig nogenlunde normal oven i 
hovedet.
  Fra 3. til 5. klasse var vi en lille klike, 
som alle mere eller mindre var mob-
ningstiltrækkende. Det var nok, fordi 
vi ikke var særlig sociale eller åbne, 
og så havde nogle af os en tøjstil, der 
ikke lige var det sidste nye. Men fra 5. 
klasse og opefter følte jeg, at jeg gled 
ud af den gruppe. Da jeg besluttede at 
komme på efterskole, var det både for 

 maerke maerke

• Man kan sige fra, sige at det er  
 forkert at gøre

• Man kan gå til en lærer eller til  
 en anden voksen, man har tillid  
 til, og fortælle om det

• Man kan lade være med at tage  
 del i mobberiet

måder at  
standse mobning

Man ma det pa sin egen krop

33
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– jeg ved ikke, om det ville have hjul-
pet, men så havde de i det mindste 
gjort noget. 
 Jeg følte i hvert fald, at jeg ikke kunne 
sige det til nogen, og på et tidspunkt 
kom det så vidt, at jeg bare tænkte, at 
nu ville jeg ikke leve mere. Det havde 
stået på i mange år, og jeg var efter-
hånden kommet til at tro på, at det 
nok var sandt, at der ikke var nogen, 
der kunne lide mig. Så hvorfor skulle 
jeg så overhovedet være til? Jeg kunne 
lige så godt lette byrden for dem alle 
sammen, tænkte jeg. Det nåede så 
langt ud, at jeg tog piller, og jeg røg 
ind på hospitalet. Men det var nok 
mere en opmærksomhedsting. Jeg 
ville egentlig bare have dem til at 
indse, at det, de gjorde imod mig, 
ikke var rigtigt.

Hvordan var reaktionen 
i din klasse?
Jeg stillede mig faktisk op i klassen og 
fortalte det. Bagefter var de chokerede.

Mobning

Vidste du, at 
     du har ret 
  til rådgivning og hjælp?

Hvis du har et problem eller bare har 
brug for et råd i din hverdag, kan du 
kontakte din kommune og få gratis, 
anonym rådgivning. Selv om det, du 
ringer om, er meget alvorligt, må 
kommunen ikke presse dig ud af din 
anonymitet. De skal i stedet fortælle 
dig, hvad du kan få af hjælp, og hvor 
du kan finde den. Rådet kan godt 
bestå i at tale med en voksen, som 
du føler dig tryg ved. Kommunen må 
ikke registrere din henvendelse eller 
videregive oplysningerne, medmindre 
du giver lov.
 Kommunen skal holde øje med, om 
de børn og unge, der bor i kommunen, 
lever under rimelige forhold, og om 
de har brug for særlig støtte. Det kan 
både være boligforhold eller trafikfor
hold, men også mere akutte ting, som 
hvis barnet eller den unge mister en 
forælder, bliver mobbet i skolen eller 
udsat for seksuelle overgreb. Det bety
der ikke, at kommunen overvåger alle 

rikke har nu fået sit  

selvmordsforsøg så 

meget på afstand, 

at hun kan tale om det.

i dag er hun glad for, 

at forsøget mislykkedes.  

Men det kunne også  

været gået galt.

under 18 år, men at de bør reagere 
på signaler, der kan være tegn på, at 
barnet eller den unge har brug for 
støtte eller for at forhold ændres. 
 Forældrene vil altid blive inddraget i 
løsningen af problemet, med mindre 
de er en del af problemet. Kommunen 
må ikke fortælle alt videre til forældre
ne, hvis det skønnes at skade barnet 
eller den unge.
  Der er flere forskellige personer, som 
har pligt til så vidt muligt at hjælpe 
dig eller kontakte kommunen, hvis 
de mener, at du har vanskeligheder 
derhjemme, i skolen eller andre steder. 
Hvis du selv eller en ven har brug for 
hjælp, kan du sige det til:
 Offentligt ansatte, for eksempel en 
ansat på kommunen eller sygehuset, 
eller din egen læge.
 Alt skolepersonale – både dem i  
folkeskolerne og dem på private  
skoler/friskoler.
 Personale på opholdssteder, krise
centre, behandlingstilbud eller i fami
liepleje – og andre, der arbejder med 
personer med sociale eller særlige 
behov.
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fordi jeg ved, hvordan det er. Jeg er 
ikke med i nogen forening eller klub. 
Jeg er der bare, hvis nogen har brug 
for at snakke med én, der forstår, hvad 
det handler om. Måske gør jeg det, 
fordi jeg ved, at jeg gjorde en masse 
mennesker kede af det den gang, jeg 
prøvede at tage mit eget liv, og det vil 
jeg gerne gøre lidt godt igen.
 Når man bliver mobbet, kan man 
være tilbøjelig til at holde det for sig 
selv, fordi man skammer sig, og fordi 
man tror, at der ikke er noget at gøre 
ved situationen.
 Men det er vigtigt at sige det til 
nogen. Både for at få sat ord på sine 
sårede og vrede følelser. Og for at få 
hjælp til at gøre noget. 
 Når man ikke fortæller nogen, hvad 
der sker, bliver man ensom.

Er der nogen, der er kommet 
til dig for at blive hjulpet?
I en periode blev min lillesøster mob-
bet, og hende anbefalede jeg at skifte 
skole. Hun har nu fået venner og har 
det ok, men hun er mærket af det, c 

Vidste dine forældre, 
hvad der foregik?
De vidste godt, at jeg havde det dårligt, 
men de vidste nok ikke, hvor dårligt 
jeg havde det. Det var mit problem. 
Det var ikke noget, som de skulle 
besværes med, hvis man kan sige det 
på den måde. Det var jo ikke noget, 
som de kunne løse, så hvorfor skulle 
de have det at vide.
 

Hvad tænker du om det i dag? 
Jeg er ked af, at jeg selv blev mobbet 
og forsøgte at begå selvmord. Men 
jeg tror også, at det har medvirket til 
at forme mig til den person, jeg er i 
dag. Ét eller andet sted kan jeg jo ikke 
undskylde det, hvis du forstår, hvad jeg 
mener. Men siden da har jeg gjort det 
til min mission at få unge mennesker 
til at indse, at der altid er en vej ud. 
Men kun, hvis folk kommer til mig og 
spørger. Jeg holder det ikke hemme-
ligt. Jeg siger åbent, hvad jeg har gjort. 
At jeg forstår, hvis man går rundt med 
sådanne helt seriøse tanker, og at man 
kan komme til mig og snakke om det, 
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Mobning

og hun  kan stadigvæk få nogle flip, 
hvor hun sidder og tuder inde på sit 
værelse og siger det samme, som jeg 
gjorde: "Jeg er ikke noget værd, jeg er 
dum, jeg er grim, der er ikke nogen, 
der kan lide mig, og jeg kunne lige så 
godt kaste mig selv ud af vinduet." 
Så hun er godt mærket af det.
 

Hvad gør du så?
Jeg sidder og snakker med hende, ind-
til vi kommer ned til det, der i bund og 
grund har gjort hende ked af det. Det 
ved hun ikke altid selv i øjeblikket. Så 
når vi måske frem til det sammen. Jeg 
vidste godt, hvad det var, der gjorde 
mig ked af det dengang. Det ved hun 
også godt, men hun har svært ved at 
anerkende det.
 

Hvad ville have hjulpet dig 
dengang?
At skifte skole. Men det ville jeg ikke. 
Min mor sagde flere gange, at jeg 
godt måtte få lov til at skifte skole. 
Men jeg ville ikke, fordi jeg var bange 
for, at hvis jeg kom ind i en ny skole, så 
skulle jeg til at lære nye mennesker at 
kende, og de ville sikkert også se mig, 
som den dumme og grimme person, 
jeg var ... som ikke rigtig var noget 
værd – og så kunne det bare fortsætte 
i al evighed. Derfor kunne jeg lige så 
godt blive på den gamle skole, hvor 
jeg på sin vis var vant til det, der skete. 
Det havde været godt, hvis nogen 
havde prøvet at få mig til at indse, at 
det kunne blive bedre ved at skifte 
skole.
 

Hvad andet kunne du have 
ønsket dig på det tidspunkt?
Psykologhjælp og samtaler. Og at en 
voksen havde sat sig ned og snakket 
med de børn, der havde været slemme, 
og med deres forældre.

Hvordan 
påvirker det 
      at blive mobbet

Typiske reaktioner:
• Mindreværdskomplekser
• Bange for andre/mistillid
• Tendens til at isolere sig
• Indestængt vrede

• Forsøg på at gøre ting og sager 
   for at blive anerkendt og 
   lukket ind i "varmen"
• Måske begynder man selv 
   at mobbe andre

www.livslinjen.dk
Hvis du selv eller en, du 
kender, overvejer selvmord, 
er der hjælp at hente hos 
Livslinjen: 7020 1201
www.livslinjen.dk

Det havde været godt, hvis nogen havde prøvet at få mig til at indse, 

at det kunne blive bedre ved at skifte skole.
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Hvad kunne dine klasse-
kammerater have gjort?
De kunne have sat sig imod det. For 
mobning dur jo ikke, hvis der er nogen, 
der holder op med det. Det virker 
kun, hvis man kan ramme én, der står 
alene, og som det kan gå ud over. Det 
dur ikke, hvis det er en hel gruppe, for 
så bliver det en helt anden form for 
krig. Der skal være nogle, som tør sige 
fra – helst dem, som overhovedet ikke 
bliver mobbet eller selv mobber andre. 
Det handler om, at én af dem, der har 
magten, får sagt, at det er forkert.
 

Har du siden talt med dem, 
der mobbede dig, om den tid?
Både-og. Det er ikke noget, som er 
vigtigt for mig længere. Jeg fik givet 
mit budskab, da jeg stillede mig op i 
klassen og sagde, at nu var jeg nået så 

langt ud, at jeg tog piller. Derefter var 
der ingen problemer. På en måde ved 
de det jo godt. 

Hvis du skulle give et godt 
råd til dem, der bliver mobbet 
eller mobber...?
Så skal det være til dem, der mobber: 
I skulle prøve at være i andres sko!
Jeg tror ikke, at det vil hjælpe, før 
mobberen står i situationen som den, 
der bliver mobbet, og kan se, hvordan 
det er. Man må mærke det på sin egen 
krop for at forstå det. j

Senere i livet blev Rikke voldtaget til 
en fest. Det kan du læse mere om i 
kapitlet om vold på s. 23

Så mange bliver mobbet
26 % af alle børn er kun blevet 
mobbet en enkelt gang eller aldrig

49 % af alle børn er blevet mobbet 
25 gange

26 % af alle børn bliver mobbet 
gentagne gange

Hvad bliver man typisk drillet eller 
mobbet med?
Udseende  29%
Dygtig i skolen 6%
Dårlig til et fag 10%
Ikke god til sport 13%
Gør noget, andre ikke kan lide  29%
Madpakken  14%
Andet  29%         

Er det ikke overdrevet 
             med al den snak om mobning?

Hvorfor bliver du mobbet?
fordi jeg er for tyk
fordi jeg bruger briller
fordi jeg er høj
fordi jeg er lille
med mit navn
med mit tøj
med min far og mor

Kilde: Børnepanel. Rapport. Om venskab, 
drilleri og mobning. Børnerådet 1999

Hånden på 
       hjertet
• Hvad mobber du med?
• Hvad har du sagt for at drille?
• Hvordan har du sagt det?
• Hvad gjorde du, da du så reaktionen 
 hos den anden?
• Holdt du op?
• Undskyldte du?
• Fortalte du vedkommende, hvorfor 
 du drillede?
• Har I nogensinde snakket om det?
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i sin bog "et løft af sløret" 

fortæller journalisten og 

forfatteren rushy rashid 

(født 1968), hvordan hun 

som lille pige omplantes 

flere gange mellem en 

tilværelse i henholdsvis 

pakistan og danmark.

Jeg åndede lettet op. De andre i klassen 
mobbede mig ikke så meget, men mit 
tøj blev altid genstand for bemærknin-
ger. Jeg gik pakistansk klædt med lange 
bukser og en knælang kjole ud over. 
(Desværre for mig gik der ca. to årtier, 
før den slags blev moderne blandt 
unge danske piger). I begyndelsen 
generede det mig ikke så voldsomt, 
men som tiden gik, fik jeg et stigende 
mindreværdskompleks over altid at 
være den, der skilte sig ud. Hina, som 
også var fra Pakistan, måtte gerne gå 
i dansk tøj, hvorfor måtte jeg så ikke? 
En dag tog jeg mod til mig og fortalte 
mine forældre, at jeg blev mobbet på 
grund af mit tøj, og at jeg ønskede at 
gå klædt som de andre.

Men for mine forældre var det ekstremt 
vigtigt at bevare den pakistanske iden-
titet, og en måde at gøre det på var 
ved at bibeholde den pakistanske  
klædedragt. Det gik meget godt i  
sommermånederne, men da det blev 
koldt og snevejr, var det simpelthen 
ikke varmt nok. Så da vi nåede til min 
anden vinter i Danmark, fik jeg aller-
nådigst lov til at få et par "danske" 

bukser. Min påklædning bestod så af 
et par almindelige bukser og en lang 
pakistansk kjole ud over. Senere fik 
jeg også et pakistansk tørklæde til at 
bruge som halstørklæde. (Det paki-
stanske tørklæde bruges ikke som det 
tørklæde, man kender fra "tørklæde-
debatten" om indhyllede, muslimske 
kvinder, men er et 1x2 meter langt 
stykke  
chiffonstof, der hænger som pynt over 
den ene skulder eller skødesløst rundt 
om halsen).

Min nye påklædning blev om muligt 
genstand for endnu større moro og 
medfølgende mobberi fra klassens 
drillepinde. Jeg selv hadede både mit 
tøj og drillerierne, men måtte indtil 
videre finde mig i det.

Det pudsige i denne sammenhæng 
var, at [min faster] Mimi inden min 
afrejse fra Pakistan havde sørget 
for en europæisk garderobe til mig. 
Men det fine sæt med bukser, vest og 
skjorte ville mor og far kun lade mig 
tage på, hvis jeg havde skjorten ud 
over bukserne, og det så skørt ud. Det 

Selv om jeg hurtigt indhentede det 
danske sprog og klarede mig godt i 
skolen, blev jeg drillet meget. Allerede 
fra starten blev jeg udset til at være 
yndlingsoffer for Joseph og Lars, som 
var klassens rødder. I begyndelsen 
kunne jeg godt høre, at de råbte efter 
mig, men da jeg ikke forstod så meget 
dansk, gjorde det ikke så meget. 
Senere, da jeg kunne forstå dem,  
gjorde det ondt.

Alt blev kommenteret. Mit tøj var 
forkert, min madpakke lugtede, jeg 
blev hevet i fletningerne, og min 
taske blev sparket væk. Jeg blev kaldt 
"sortsnusket" og en "spaghetti", som 
de sagde kun levede af boller i karry. 
Det undrede mig meget, eftersom jeg 
ikke engang vidste, hvad hverken spa-
ghetti eller boller i karry var for noget. 
Heldigvis gik begge drenge ud efter 3. 
klasse. Den ene flyttede til en anden 
skole,  
og den anden blev tvangsfjernet fra 
sin mor og skulle på en specialskole 
langt væk fra København.

Mobning Drilleriet matte jeg udholde og dermed 
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er tankevækkende, at min faster Mimi 
så frem mod og forsøgte at forberede 
mig til det, jeg skulle op til i Danmark. 
Mens mine forældre derimod prøvede 
at klæde mig, som man gjorde det i 
Pakistan – og derved fastholde det, de 
havde efterladt. De mente, at danske 
piger på uanstændig vis fremviste 
deres kvindelige former. Og det kunne 
under ingen omstændigheder komme 
på tale, at jeg begyndte at gå i almin-
delige bukser, skjorte og T-shirt. 

Drilleriet måtte jeg udholde og dermed 
basta! Jeg var ikke på dette tidspunkt 
i stand til at få mor og far til at ændre 
holdning, så jeg blev nødt til at accep-
tere at gå klædt, som de forlangte 
– foreløbig, for tøjdiskussionen skulle 
blive et tilbagevendende emne i de 
følgende år.

Det første, Mimi gjorde den næste 
dag, var at kigge hele min garderobe 
igennem. Hun tog resolut alle mine 
langærmede kjoler frem og klippede 
ærmerne af. Jeg turde ikke tage dem 
på, men blev forsikret om, at hun nok 
skulle tage balladen. Enhver kunne jo 
se, at alle de andre pakistanske piger 
gik i kortærmede kjoler, så hvorfor 
skulle jeg ikke også have lov? Da min 
far fik øje på mig og begyndte at gøre 
indvendinger, fik han da også straks 
svar på tiltale af Mimi. Hans argument 
lød, at det er vigtigt for en kvinde at 
bevare sin ærbarhed, og derfor skulle 
jeg "dækkes til", så jeg ikke "fristede". 
Mimi replicerede, at hvis han udstyrede 
mig med tilstrækkelig selvtillid og 
selvværd, ville det aldrig blive ærme-
længden, der blev afgørende for, om 
jeg forstod at opføre mig inden for 
rimelighedens grænser. j

© Gyldendal 2000. (Uddraget er fra side 54 til side 56). 

Tilføjelserne i teksten er foretaget af Dansk Røde Kors.

På et tidspunkt, mens jeg gik i 8. klasse, 
syntes min far pludselig fra den ene 
dag til den anden, at jeg var blevet så 
stor, at det var uanstændigt, at man 
kunne se mine bare arme. Derfor måtte 
jeg ikke længere gå med kortærmede 
kjoler, og min mor fik besked på at sy 
alle mine kjoler om. De, der ikke kunne 
sys om, skulle kasseres.

Kort efter skulle jeg med min far til 
Pakistan for at deltage i Mimis bryllup. 
Det var i april måned, og da vi ankom 
til Pakistan, var det 25-30 grader varmt. 
[Mine fastre] Mimi og Bajo var kommet 
til lufthavnen for at hente os.
 "Hvordan er det dog, du ser ud?" 
spurgte de. "Ved du da ikke, at det er 
varmt i Pakistan i april måned?" Jeg 
blev fuldstændig paf, indtil det gik op 
for mig, at det var mine lange ærmer, 
de hentydede til. Jeg nikkede hen mod 
min far og fortalte, at jeg ikke længere 
måtte gå i korte ærmer. Mine fastre 
rystede blot på hovedet, og vi kørte 
hjem. 

 basta basta

Her kan du læse mere om emnet:

• Mobbedrengen. Redigeret af Helle   
 Rabøl Hansen m.fl. Børnerådet 1999
   Læs mere og se henvisninger på   
 www.boerneraadet.dk

• Det kriminalpræventive Råd: 
 www.crimprev.dk 
 med link til chatside for børn/unge    
  www.crimprevchat.dk

• Børns vilkår og Børnetelefonen med  
 telefonrådgivning: 3555 5555
 www.bornenettet.dk

Læs 
  mere 

www.ms.dk/minoritet
/ungerådgivning 
– hvis du tilhører en 
etnisk minoritetsgruppe, 
kan du gå ind her og se, 
hvor du kan søge hjælp 
og rådgivning, der hvor 
du bor.

Etnisk 
   minoritet

Drilleriet matte jeg udholde og dermed 
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Vold

Verden er et sikkert sted. sådan oplever de fleste 
af os den i hvert fald til daglig. Vi har hørt om men
nesker, der bliver voldtaget og overfaldet. Måske 
kender vi også nogen, det er sket for. Men det er 
ikke noget, vi tænker på hele tiden. ligesom vi 
heller ikke tænker på, at vi kunne blive kørt over 
eller få en tagsten i hovedet. Hvis vi hele tiden gik 
rundt og tænkte på det, ville vi blive alt for utrygge 
og bange. og det ville blive uudholdeligt at leve.

Hvis man kommer ud for noget voldsomt, betyder 
det meget, om det var gjort med vilje, eller om det 
var et uheld. det kan være lidt nemmere at accep
tere omstændighederne, hvis det handler om uheld. 
er man offer for et overgreb, som for eksempel en 
voldtægt eller et overfald, som er en bevidst hand
ling og gennemføres med fuldt overlæg, kan det 
være næsten umuligt at finde meningen med det, 
der er sket. og det er svært at håndtere den form 
for meningsløshed.

en ting er, at det kan være svært at forstå, hvorfor 
andre mennesker skader én med vilje. Hvis omgi
velserne derudover stiller spørgsmålstegn ved det, 
der er sket, som om man selv har været skyld i det, 
kan det føles som en anklage for noget, man ikke 
har haft del i. og man kan komme i tvivl og spørge 
sig selv: “Var det min egen skyld? Har jeg været for 
dum? Kan det ske igen?”

Udsat for overgreb
    og hvad så?
Når man har været udsat for et overgreb, vil man 
ofte få stærke følelsesmæssige reaktioner, og tit vil 
man opleve at have flere forskellige følelser på en 
gang. Kroppen reagerer også, og man kan føle sig 
ubehageligt tilpas, anspændt eller have ondt.
 De fleste overgreb er en form for trussel mod  
ens følelse af selvbestemmelse og kontrol over 
kroppen. Man føler, at kroppen er sårbar og kan gå 
i stykker. Hvis man er blevet slået, er huden måske 
gået i stykker, eller man kan have brækket et ribben 
eller andre lemmer. Det føles ubehageligt at vide, 
at andre kan have så stor magt over ens krop og 
kan skade en så meget.
 Efter et overgreb kan man udvikle nogle af disse 
stærke reaktioner:

Skyld 
Man føler nærmest, at det var ens egen skyld. Derfor bliver 
man naget af skyldfølelser. 
Skam 
Man skammer sig over at have været på det sted, hvor 
overgrebet fandt sted. Over ikke at have kunnet afværge 
det. Over at være den svage. 
Angst 
Forestillingen om, at verden er et sikkert sted at være, fal-
der til jorden efter et overgreb. Man bliver klar over, at alt 
muligt kan ske. 
Vrede 
Man kan føle en stærk vrede over det, som er sket. Vreden 
kan blive så stor, at man er ved at gå i stykker og har lyst til 
at hævne sig.
Sorg 
Man kan være ulykkelig, trist og sorgfuld over det, man har 
været ude for. 

Jeg følte,       at det var              der havde gjort noget galt



Værre var det vel ikke 
På et tidspunkt får jeg slået mig fri, 
og da jeg løber derfra, løber jeg gen-
nem et vejkryds og bliver ramt af bil. 
Jeg vælter hen over køleren som i en 
anden actionfilm. Bilen kører videre 
uden at standse. Der er masser af 
mennesker på gaden, men ingen 
reagerer.
 Min kammerats forældre ringede til 
politiet. Politiet kom og spurgte, hvad 
der var sket. Jeg kunne godt anmelde 
overfaldet, sagde de, men så skulle jeg 
være klar til at flytte fra byen. Der ville 
komme repressalier, og hverken min 
familie eller jeg selv ville kunne vide 
sig sikker, for huset, hvor det skete,  
tilhørte supportere af Hells Angles. 
Politiet fandt et tyndt metalrør, c 
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Jonas er 22 år og studerende. I sin 
fritid arbejder han som dørmand 
på et diskotek. Han håber, at han 
på den måde kan være med til at 
stoppe volden. Han fortæller om, 
hvordan han selv er blevet udsat 
for vold, og hvad det har betydet 
for ham.

Kroppen slår over på automatik
Det var nytårsaften, og jeg var 15 år 
gammel. Vi var til fest hos en kam-
merat, og nogle af os var gået ud for 
at fyre noget krudt af. Så kom der to 
mænd hen til os og spurgte, om vi 
kunne vise dem vej. Det kunne vi godt, 
og vi gik med dem lidt hen ad vejen. 
Vi passerede nogle andre mænd, og 
på et tidspunkt mærkede jeg et slag i 
baghovedet. Det sortnede for øjnene 
af mig, og pludselig stod jeg inde i en 
have med ryggen op mod husmuren. 
Tre mænd sparkede løs på mig.
 Jeg var alene, mine kammerater var 
løbet. Jeg ved ikke, hvor længe det 
varede. Det virkede som en evighed, 
men måske gik der højst et minut. 

En af dem prøvede at få mig til at 
lægge mig ned, men jeg vidste, at det 
var det dummeste, jeg kunne gøre. Jeg 
tænkte, at hvis jeg lægger mig ned, og 
de hopper på mig, så brækker jeg nak-
ken. Jeg var ikke bange for at dø, men 
jeg var bange for at blive lam og ende 
i rullestol. Jeg var også bange for mine 
tænder … bange for, at de skulle sparke 
dem ud.
 Det er underligt, men det var det, jeg 
tænkte. Det er utroligt, hvad man kan 
nå at tænke.
 Hjernen fungerede optimalt. 
Kroppen slog over på automatik. Jeg 
var fuldstændig til stede i mig selv og 
tænkte, at jeg måtte holde hovedet 
koldt, ellers ville det blive værre.
Jeg tænkte på, hvad der var sket 
med mine kammerater, men mest 
på hvordan jeg kunne komme væk. 
Jeg tænkte, at hvis jeg skubber til 
den ene, så vælter han ind i den 
anden, og så kan jeg komme fri. Og 
imens registrerede jeg, at en familiefar 
overværede det hele, og jeg undrede 
mig over, at han ikke ringede til politiet, 
men bare fortsatte med at stå og fyre 
raketter af med sine børn.

migmig Mødet med politiet

Anmeldelse
Hvis du anmelder en forbrydelse til politiet, 
er det deres opgave at finde ud af, om der 
er beviser nok til at rejse en sigtelse mod 
en mistænkt. Beviserne skaffer politiet 
dels ved at afhøre dig, dels ved at tale 
med andre vidner eller ved at søge efter 
spor på gerningsstedet.
 Derfor er det godt at ruste sig til en 
afhøring, for politiet er nødt til at gå grun
digt til værks. Indimellem stiller politiet 
samme spørgsmål adskillige gange. Det 
kan virke meget ubehageligt at gennem
leve hændelsen flere gange, og man har  
i forvejen svært ved at tænke og huske,  
når man er chokeret over en voldsom hæn
delse. Derfor kan det være en god ide at 
tage en ven eller et familiemedlem med, 
hvis du skal anmelde en forbrydelse eller 
ved senere afhøringer.

Ret til bistandsadvokat
Alle, der har været udsat for et voldeligt 
overgreb på deres person, har ret til at få 
en bistandsadvokat. Det er gratis at få en 
bistandsadvokat beskikket, og advokaten 
kan være til stede ved afhøringer og  
senere hjælpe en, hvis sagen går til retten.
  Det kan være nyttigt at skrive det ned 
undervejs, som man har fortalt. Der kan 
nemlig gå meget lang tid, nogle gange  
op til et halvt år, før ens sag kommer for 
retten. Sagen står bedre, jo mere præcis  
din hukommelse er.
  Hvis du har anmeldt en forbrydelse, har 
du også mulighed for at gå op til politiet 
og læse din forklaring igennem eller få 
hjælp til det gennem bistandsadvokaten.

Jeg følte,       at det var              der havde gjort noget galt
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de havde brugt til at slå mig ned med. 
Det var bukket, så det passede til mit 
hoved. Jeg var hævet flere steder, men 
blødte ikke, og politiet tog det ikke 
alvorligt. De sad og jokede med hin-
anden: "Værre var det vel heller ikke," 
sagde de. Det var tydeligt, at de skulle 
videre, og at det var en travl nytårs-
aften.

Hører med til at blive voksen
Da min far hørte det, sagde han, at 
sådan noget hører med til livet. Han og 
mine brødre mente, at det var noget, 
der skulle til for at blive voksen. Min 
mor og min søster græd og sagde, at 
jeg kunne have været død. Selv var jeg 
vred. Ikke på mine kammerater eller 
dem, der havde overfaldet mig, men 
på politiet. Jeg var fuldstændig upro-
vokeret blevet overfaldet, og så virkede 
politiet totalt ligeglade. Jeg havde 
altid troet, at politiet var der for min 
skyld. Det var de ikke. Jeg ændrede 
holdning til politiet og samfundet og 
rettede al min vrede mod politiet. I 
løbet af januar og februar lagde jeg 
fuldstændig min stil om. Jeg klippede 

På vagt over for alt og alle
I dag har jeg det sådan, at jeg ikke sto-
ler på mennesker – slet ikke på mænd. 
Engang havde jeg en forestilling om, 
at rockere bør man gå uden om, men 
når der også er mennesker, som ser 
tilforladelige ud, der kan overfalde 
én, så er man nødt til at være på vagt 
over for alle.
 Jeg kan ikke slappe af , når jeg går 
en tur gennem byen. Jeg kan ikke lide 
at køre i tog, hvor jeg ikke kan komme 
ud. Jeg skal altid have overblik over 
situationen. Jeg kunne for eksempel 
ikke finde på at stille mig på et hjørne 
i en bar eller sætte mig med ryggen 
til resten af et lokale. Det kan komme 
så pludseligt, og man kan ikke se på 

mennesker, om de er voldelige. Man 
kan heller ikke regne med, at der er 
nogen, der reagerer og hjælper én. 
Folk vil helst ikke blande sig i noget, 
der er ubehageligt. Det passer ikke ind 
i deres forestillinger om verden. Derfor 
ser de det ikke. Vi kan give penge til 
Israel, når vi ser volden på tv-skærmen, 
men lige så snart det drejer sig om 
vores egen verden, så trækker vi  
nallerne til os. j

mit hår og fik hanekam, skiftede mit 
tøj ud med sort tøj og jernkæder, fik 
masser af ringe i ørene og blev aggres-
siv punker – mig skulle man ikke røre 
ved. Det fik den modsatte effekt ... som 
punker fik jeg endnu flere øretæver.
 

Gennem livet uden at få tæv
Jeg tror, der er meget få drenge, der 
går gennem livet uden at få tæv. 
Dengang jeg selv fik tæv, ville det have 
været rart, hvis nogen havde gjort 
noget for at hjælpe mig. De kunne for 
eksempel være gået ned i bokseklub-
ben med mig. Det var der ingen, der 
gjorde. Jeg holdt mig fra det område, 
hvor supporterne boede, for jeg var 
bange for, at de skulle genkende mig. 
Men så fik jeg en avisrute, hvor jeg 
skulle levere avis til deres hus. Og jeg 
gjorde det. En dag afleverede jeg også 
avisen til en af dem, der havde været 
med til at overfalde mig nytårsaften. 
Det er noget af det sværeste, jeg har 
gjort.
 

Rådgivning 
    til ofre for vold

Landsforeningen Hjælp Voldsofre: 
8641 5900 
www.voldsofre.dk
www.stopvolden.dk
www.offerraadgivning.dk 

Vold

Jeg tror, der er meget få drenge, 

der går gennem livet uden at få tæv.

Som en indre film
I dagene og ugerne efter et overgreb 
er det ikke ualmindeligt, at hændelsen 
genopleves igen og igen som en indre 
film, der bliver ved med at køre, eller 
som billeder, der dukker op på en indre 
skærm. Denne film eller disse billeder 
kan komme tilsyneladende uprovo
keret og uden for din kontrol. De er 
meget smertefulde og kan 
fremkalde angst. De kan dukke op, 
når du er alene, eller når du forsøger 
at slappe af, skal til at sove, eller mens 
du er blandt andre mennesker, eller 
de kan dukke op for eksempel ved 
bestemte lyd, lys eller synsindtryk.
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tænke, men til sidst gik det op for mig, 
hvad der var sket. Jeg fik det dårligt. 
Der lå en møtrik foran mig, som jeg 
begyndte at ridse mig selv med. Jeg 
skulle på en eller anden måde have 
afløb for den smerte, jeg havde indeni.
  Jeg tog min frakke og taske og gik 
ned på vejen. Der stod jeg, og så brød 
jeg sammen og kunne ikke holde op 
med at græde. Jeg husker, at der var 
nogen, der kom hen hen til mig og 
stillede spørgsmål. Om min fyr lige 
havde slået op med mig, men det 
havde han jo ikke. Nå, men hvad der 
så var sket. De kunne ikke få det ud af 
mig, og så tilkaldte de politiet, fordi de 
havde gættet det. Der var en kvinde-
lig politibetjent, der sad og snakkede 
med mig et stykke tid. Til sidst virkede 
hun irriteret på mig, fordi jeg hverken 
kunne sige noget eller ville anmelde 
vold-tægten. Jeg sad bare og græd. c

Der blev anmeldt 493 voldtæg
ter til politiet i 2001. I 2000 var 
tallet 497, året før 477.
 Der findes ingen danske 
undersøgelser for mørketallet 
– det vil sige de voldtægter 
og voldtægtsforsøg, som ikke 
bliver anmeldt til politiet. 
Men for eksempel i USA viser 
undersøgelser, at kun hver 
tredje voldtægt anmeldes. 
 En undersøgelse fra 1991 
viste, at 3% af danske kvinder 
over 15 år havde været udsat 
for voldtægt, og blandt de 
1524årige var tallet 7%. 
Det svarer til, at en ud af hver 
14. kvinde har været udsat for 
voldtægt.

Kilde: Rigspolitichefens årsstatistik. 

Voldtægters omfang og karakter i 

Danmark, Rigspolitichefen 1998 og 2001

Anmeldte 
    voldtægter

Det var en fest, som fester er flest. 
Jeg skulle på toilettet og ville bagefter 
finde min veninde og hendes fyr og 
tullede ovenpå for at se, hvor de 
egentlig var henne. 
 Jeg spurgte en fyr om vej til toilet-
terne. "Du kan bare gå med mig – de 
ligger lige herhenne," sagde han. Da 
vi kom derhen, åbnede han et rum og 
skubbede mig ind og lukkede døren. 
Han hev min kjole op og mine strømpe-
bukser ned, så langt ned han nu kunne 
få dem ... jeg havde støvler på. Og så 
voldtog han mig. Det forekommer 
mig, at det var lang tid. Det er svært at 
vurdere tiden, men måske varede det 
sammenlagt ti minutter. Det er lang 
tid. Til sidst gik han. Han slog mig lige 
inden og sagde, at jeg skulle holde min 
kæft. Han gav mig en lussing. Og så 
trak han sine bukser op og gik. Han fik 
ikke udløsning. Så tog jeg mit tøj på 
igen og blev siddende.
 Jeg var chokeret. Jeg kunne ikke rigtigt 

En sen aften til en 

fest bliver Rikke 

voldtaget af en fyr. 

Hun bliver helt passiv 

og kan ikke finde ud 

af at skrige eller sparke.

Det er som om, hun 

stivner fuldstændigt.

Bagefter føler hun, at 

det er hendes skyld, 

fordi hun ikke fik 

gjort noget.

DuDukan bare gå med mig



Skam 
   og skyldfølelse 
Skam og skyldfølelse kan fore- 
komme, idet man spørger sig selv, 
om man kunne have gjort noget 
anderledes for at forhindre det, 
der skete.
 Du forsøger måske at forstå, 
hvorfor hændelsen netop skulle 
overgå dig. Du kan føle dig uren 
på kroppen – også selv om du har 
taget utallige bade siden. Eller du 
kan reagere med at være skam-
fuld eller fuld af selvbebrejdelser. 
Måske ønsker du ikke eller orker 
ikke at snakke med andre om 
hændelsen, men vender det hele 
indad og går alene med 
alle tankerne og følelserne.

��

Lidt ligesom et forhør
Først snakkede hun sødt til mig, så 
begyndte hun at spørge om, hvad 
der var sket. Det var ikke særlig nemt 
for mig at fortælle det, fordi jeg fik 
fornemmelsen af, at det var mig, der 
havde gjort noget galt – at de var der 
for at finde ud af, hvad jeg havde gjort 
galt. Derfor kom jeg til at føle det som 
et forhør. Havde jeg sendt et signal, 
som han kunne misforstå – jeg blev i 
tvivl.

Gal på mig selv
De første par dage efter havde jeg 
svært ved at gå ned på gaden, fordi jeg 
var bange for at støde på ham, og for 
at han skulle genkende mig. Jeg havde 
svært ved at være mellem mange 
mennesker. Jeg følte, at jeg blev nødt 
til at holde øje med alle omkring mig. 
Se, hvad de lavede, fordi jeg havde 
mistet tilliden til menneskelivet, hvis 
man kan sige sådan. Det tog en uge, 
og i den uge kom jeg stort set ikke i 
skole. Flere gange blev jeg nødt til 
at gå hjem igen, fordi jeg havde det 
så dårligt med alle de mennesker, 
der var der.

At have været udsat for voldtægt 
eller andet seksuelt overgreb er 
en traumatiserende hændelse for 
ofret og betragtes af samfundet 
som en alvorlig forbrydelse. 
 Mellem offer og gerningsmand 
er der ofte forskellige opfattelser 
af, om der er tale om voldtægt. 
Ikke sjældent føler ofret sig vold
taget eller seksuelt krænket, mens 
gerningsmanden udtrykker, at 
forholdet var frivilligt og foregik 
i enighed. Udtalelserne kommer 
således til at stå som påstand 
mod påstand. 
 Det er her vigtigt at understrege, 
at i det øjeblik en person mod 
sin vilje med vold eller trusler om 
vold bliver tvunget til sex, er der 
rent juridisk tale om en voldtægt.
 Der har gennem årene været 
myter om, at mænd ikke kan 
voldtages. Imidlertid viser erfarin
gerne, at det også sker, at mænd 
voldtages af andre mænd, hvilket 
naturligvis er lige så krænkende, 
som når kvinder voldtages.
 Voldtægten handler ikke kun 
om at få tilfredsstillet et seksu
elt behov, men lige så vel om at 
få tilfredsstillet et behov for at 
dominere og for at føle, at her er 
en situation, hvor man har magt 
til at gennemføre det, man vil.

Voldtægt

Havde jeg sendt et signal, 

som han kunne misforstå – jeg blev i tvivl.



www.voldtaegt.dk

Her kan du læse mere om psyko
logiske reaktioner på voldtægt 
samt om hvilke tilbud og mulig
heder, der er for at få hjælp.

Jeg ville sige, at hvis jeg kunne, ville 
jeg gerne hjælpe hende. Hvis der var 
noget hun følte, at jeg kunne gøre for 
hende, skulle hun sige det til mig. 
Hun skulle også vide, at lige meget på 
hvilket tidspunkt af døgnet det var, så 
ville jeg hjælpe hende. Og lige meget 
hvad jeg var i gang med, ville jeg være 
der for hende til at snakke, til at rase 
ud med, og hvad hun ellers havde lyst 
til. Og så ville jeg sige til hende, at hvis 
hun fik det dårligt, fik klaustrofobi 
eller ikke kunne gå ude på gaden, så 
skulle hun fortælle mig om det.
 Hvis hun selv sagde, at hun var blevet 
voldtaget, ville jeg også bruge ordet 
voldtægt i stedet for at sige "det, der 
skete" eller "hændelsen" eller noget 
helt tredje. Og så ville jeg støtte hende 

til at komme tilbage til sit normale 
mønster og tage hende med ud i 
byen – nok ikke til fester lige med det 
samme, men på caféer og på byture.  
På et eller andet tidspunkt ville jeg 
slæbe hende med til en fest – også 
selv om hun ikke havde lyst, fordi det 
er noget, man skal vænne sig til igen. 
Det er et helt forløb, man skal til at 
lære igen ... at stole på folk.
  Man har brug for – det ved jeg fra 
mig selv – at der er nogen, der viser, 
de holder af én og er interesseret i 
at vide, hvorfor man har det dårligt. 
Derfor er det værste, man kan gøre at 
lade som ingenting og lade være med 
at spørge, hvad der er galt.
 Kan man se, at nogen har det dårligt, 
og de ikke siger noget, skal man altid 
spørge: "Hvad er der galt?" j

1 Vær omkring ofret. Tilbyd så vidt muligt 
at være der de første dage efter overgrebet.
2 Lyt og spørg ind til hændelsen og vær 
støttende. Ofret har brug for at kunne få 
lov at fortælle om hændelsen igen og igen. 
Vedkommende kan have mange forvirrede 
og modstridende følelser, som han/hun har 
brug for at få luft for. Og det kan være en 
lettelse at få lov at græde. 
3 Stil dig ikke tvivlende over for det, ofret 
fortæller. Det er vigtigt for et voldtægts
offer at blive troet på og accepteret. 
4 Vær tålmodig. Det tager tid at komme 
sig over en så alvorlig hændelse. 
5 Tilbyd praktisk hjælp. Det kan være 
helt uoverskueligt for ofret at udføre selv 
almindelige gøremål. 
6 Vær til rådighed i det omfang, du 
selv har kræfter. Hvis overgrebet ønskes 
anmeldt til politiet, så tilbyd at tage med 
– også til lægen, hvis der skal laves en 
lægeundersøgelse. 
7 Tal med dine venner og din familie. 
Det kan være overvældende og også lidt 
skræmmende at forsøge at støtte og hjælpe 
en person, der har været udsat for en trau
matisk hændelse som for eksempel en vold
tægt. Hvis det bliver for meget for dig, 
eller du føler dig magtesløs, så brug dit 
eget netværk. Her kan du tale om dig selv, 
og hvordan du har det.

Når et nærtstående familiemed
lem eller en god ven/veninde 
udsættes for voldtægt eller vold
tægsforsøg, kan det være svært 
at vide, hvordan man bedst 
muligt hjælper og støtter ofret. 
 Man kan være usikker på, hvor 
meget man skal spørge ind til 
hændelsen, og hvad man skal 
spørge om. Ligesom man kan 
være usikker på, hvad man skal 
gøre, hvis ofret græder eller bli
ver vred eller opfarende – eller 
måske slet ikke reagerer. 
 Nogle nærtstående reagerer i 
deres egen usikkerhed ved slet 
ikke at tale om eller spørge til 
hændelsen. Andre undgår måske 
helt ofret, fordi de ikke ved, hvad 
de skal gøre eller sige. 
 I det følgende kan du finde for
slag til, hvordan du kan hjælpe 
en person, der har været udsat 
for et seksuelt overgreb. 
 Fortæl, hvis du er usikker på, 
hvordan du bedst hjælper og 
støtter. Men fortæl også, at du 
gerne vil hjælpe.

Rikke ved, hvordan man kan hjælpe én, der har været udsat for voldtægt.77gode råd
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hjælpehjælpe
Hvordan ville du 

         en pige, der blev voldtaget?
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der er så mange skilsmissebørn, 

at vi ikke snakker om det. det er 

så normalt. Karoline er et af dem. 

Hendes forældre blev skilt, 

da hun var 6 år, og hun fortæller her, 

hvordan det har påvirket hende.

Hun er ikke en, jeg skændes med. Det 
har jeg ikke turdet. Jeg har været alt 
for bange for hende. Jeg er bukket 
under på en eller anden måde. Noget 
af det, jeg synes, har været mest ube-
hageligt, var, når hun overtog de fælles 
venner, min mor og far har haft – når 
hun snakkede om dem som deres 
venner, som om jeg ikke kendte dem. 
Men dem har jeg jo kendt, lige siden 
jeg blev født.
 Jeg synes ikke, jeg har haft samme 
problem med min stedfar. Jeg har 
altid kunnet sige tingene til ham, 
og jeg har kunnet råbe op, men med 
hende har jeg bare gået og lukket det 
inde, og det, synes jeg, er langt værre.

Helt vildt glad
Nu efter jeg er blevet ældre, er jeg 
begyndt at gå, når det passer mig, så 
nu er jeg nærmest ligeglad. Men hvis 
der er noget, hun roser mig for, kan jeg 
blive helt vildt glad. Det irriterer mig, 
at det kan betyde så meget for mig. 
Men jeg vil gerne have anerkendelse. 
Især fra hende. Jeg er nu kommet til 

Jeg boede hos min mor, og det var 
hendes adresse, jeg opgav, når jeg 
skulle sige, hvor jeg boede. Men indi-
mellem boede jeg også hos min far. 
Det var forvirrende.
 Jeg havde en veninde i skolen, som 
aldrig havde set sin far – hun har i 
hvert fald aldrig boet sammen med 
ham, og hun har kun set ham to 
gange i sit liv, så vidt jeg ved. Om 
morgenen gik jeg sommetider hen til 
hende og spurgte: “Er det ikke rigtigt, 
at du aldrig ser din far?” Og så hjalp 
det lidt. Det hjalp mig, at hun aldrig 
havde set sin far, for så kunne jeg se, 
at der var nogen, der havde oplevet 
noget, der var værre. Så vidste jeg i 
hvert fald, at jeg var heldigere.
 Det tager meget tid. Det er jo tid, 
som "normale" folk, der kun har én 
familie, bruger på venner. Jeg bruger 
“dobbelt tid“ på at se min familie, 
og det irriterer mig. Men samtidig 
kan det også være rart, at man kan 
tage over til den anden. Det kan være 
hyggeligt at glæde sig til, at man skal 
derover, for det giver noget andet, 

Skilsmisse

end hvis man bare altid er det samme 
sted. Det har noget at gøre med, 
at både min mor og far er gift igen 
og har fået børn. Så jeg har fået to 
familier ud af det.
 Men der findes ikke noget bedre 
end at være alene med sine forældre. 
Det, synes jeg bare, er virkelig hygge-
ligt. Især med min far. Han er den af 
dem, det har været sværest at komme 
til at være alene med, og alligevel har 
vi været alene mange gange.

Fars nye kone
Det er ikke gået særlig godt med mig 
og min fars nye kone, fordi vi på en 
måde er kommet skævt ind på hin-
anden. Jeg ville så gerne leve op til 
det, hun gerne ville have. Jeg forsøgte 
virkelig at gøre mig umage for at gøre 
de ting, hun syntes var rigtige. Men 
jeg tror et eller andet sted, at hun 
har været jaloux på mig. Det har hun 
engang sagt til mig – jeg minder hende 
om fortiden, om alt det, der er sket, og 
at der har været en anden. Så det er 
derfor, tror jeg, at det er gået dårligt. 

godegodeMan bliver nødt til at se efter de               ting 
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Jeg har langt fra altid været gode venner med min stedfar.

Jeg tror, at problemet var, at vi begge to gerne ville have min mor.

det punkt, hvor jeg ikke forstår, hvorfor 
min far har valgt hende. Og det irrite-
rer mig også, at jeg ikke kan se det.
 

Nye søskende
Det er mest mine små brødre, jeg 
kan savne i dag. Når jeg er hos min 
mor, kan jeg savne mine brødre hos 
min far eller omvendt. Jeg kan også 
nogle gange føle, at jeg burde være 
mere hos dem … jeg synes, jeg har et 
ansvar over for dem, især over for min 
lillebror, som bor hos min mor. Jeg har 
jo flere søskende – han har kun mig. 
Indimellem er det helt grotesk. Der 
kan være dage, hvor jeg tænker, at jeg 
skal nå hjem og være sammen med 
ham, selv om jeg i virkeligheden ikke 
har specielt meget lyst til det.

Kampen om mor
Jeg har langt fra altid været gode 
venner med min stedfar. Jeg tror, at 
problemet var, at vi begge to gerne 
ville have min mor. Det var sådan 
noget med opmærksomhed, og hvem 
der skulle bestemme, hvad hun c

Mange 
         skilsmisser
• Ca. 1/3 af alle under 18 år oplever, at  
 deres forældre flytter fra hinanden. 

• Tre ud af fire børn bor dog sammen  
 med begge deres forældre, og ca. 85%  
bor i en familie med to voksne. 

• 7% bor sammen med deres mor og en  
stedfar, 1% sammen med deres far og  
 en stedmor. 

• 14% bor i familier med kun en foræl - 
 der, langt de fleste med deres mor. Tre  
ud af fire 11-15 årige bor sammen med  
mindst en bror eller søster. 

• 1% af alle børn bor uden for hjemmet.

Kilder: Sundhed og trivsel blandt børn og unge, 
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns 
Universitet (1997). Børns sundhed i Danmark, DIKE 
(1998)

godegodeMan bliver nødt til at se efter de               ting 
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Skilsmisse

skulle lave, altså bestemme, hvad vi 
skulle foretage os sammen.
 Vi har kunnet skændes virkelig 
meget. Da jeg var lille, tror jeg, vi 
skændtes mest om, hvorvidt han skul-
le opdrage mig eller ej, og da jeg blev 
større, var det fuldstændig ligegyldige 
ting, vi kom op og skændes om. 
 Men så skete der noget mærkeligt. Vi 
boede alle tre sammen nogle måneder 
efter, at jeg havde fået at vide, at min 
stedfar skulle skilles fra min mor, og 

altså ikke, at hun havde ret til det. Så 
skulle vi så meget igennem igen, og 
jeg syntes, at det var hendes skyld det 
hele.
 Der havde været noget tid, hvor jeg 
heller ikke syntes, det virkede helt 
godt mellem dem. Men selv om jeg 
af og til har været rigtig sur på min 
stedfar og bare tænkt: "Nejjj, hvorfor 
vil hun være sammen med ham?", så 
havde jeg det også sådan, at jeg ikke 
syntes, de skulle skilles. Plus, at jeg 
havde mødt den nye nogle gange, og 
på det tidspunkt syntes jeg ikke, at 
han virkede særlig sød, og jeg ønskede 
i hvert fald ikke, at han nu skulle være 
min nye reserve.

Fordi jeg var bange
Nu synes jeg, det er rart, at hun har 
ham, fordi jeg næsten aldrig er hjem-
me. Så har jeg ikke dårlig samvittighed 
over at gå fra hende. Jeg har tidligere 
haft det dårligt, når mine forældre 
var alene hjemme. Selv om det skete 
sjældent, har jeg altid syntes, at det 

var synd for dem. Det gjorde jeg 
måske, fordi jeg var bange for, at de 
var kede af det. I virkeligheden nød 
de sikkert bare at være sig selv. Og 
bagefter kan jeg godt se, at det var 
deres beslutning om at ville skilles 
og ikke noget, jeg skulle blande mig i 
eller spekulere så meget over.

Man vil snakke med dem, 
man kender allerbedst
Jeg fortalte det kun til folk, der kendte 
mig i forvejen. Det er dem, man kender 
allerbedst, man har lyst til at snakke 
med. Jeg snakkede med min mormor, 
min far og min veninde om det. Jeg 
ønskede ikke, at der var så mange, der 
vidste, at min mor havde fået en ny 
kæreste. Hvis jeg blev spurgt om, 
hvorfor min mor og stedfar blev skilt, 
sagde jeg, at de var vokset fra hinanden. 
Jeg vidste måske godt, at det også 
var fordi, hun havde fundet en anden 
– men det kunne jeg ikke holde ud at 
tænke på.

i den tid havde vi det vildt godt sam-
men. Det var, som om vi kunne slappe 
mere af begge to – men han skulle jo 
heller ikke længere have min mor.

 Det var så pinligt
Jeg havde længe haft på fornemmel-
sen, at min mor var blevet forelsket 
igen, men det var ikke noget, jeg ville 
sige til nogen, for jeg syntes, det var 
pinligt, og jeg har været meget sur på 
hende. Det er jeg ellers aldrig, så det 
har været underligt. Men jeg syntes 

Svære følelsesmæssige 

  reaktioner
Skyldfølelser Er det på grund af mig,
at de ikke kan finde ud af det?

Skamfølelser Hvorfor kan mine forældre 
ikke finde ud af det og holde sammen?

Loyalitetskonflikter Hvem vil jeg helst 
være hos?

Stress over pludselig at skulle dele sit 
liv mellem to familier og to hjem.

Krise 
  når far og mor skilles 

Skilsmisse kan udløse krise, for 
eksempel:

• Sorg over, at familien opløses

• Savn efter den forælder, man 
   ser mindst

• Vrede over, at forældrene ikke  
 holder sammen

• Vrede mod den ene forælder,  
 hvis vedkommende har taget  
 initiativet eller har mødt 
 en anden
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Min mor fik en ny kæreste
Den, der hjælper allerbedst, er én selv. 
Man kan blive støttet af sine venner 
og veninder og familien. Min veninde 
hjalp mig, når jeg ville snakke om 
det. Det var ikke, fordi vi snakkede 
så meget om det … det var bare rart 
at kunne sige til nogen, at jeg troede, 
min mor havde fået ny kæreste. 
Hun tog det ikke så tungt og kunne 
finde på at grine lidt af det og sige: 
"Nå for Søren." 
 Det har også hjulpet mig, at jeg 
havde andre ting at tænke på. Jeg går 
blandt andet til kor, og det bakker 
man ikke bare ud af. Jeg har heller ikke 
haft lyst til at bakke ud af det. Måske 
har jeg haft lysten til at komme lidt 
væk og i gang med mig selv. Jeg har 
fået at vide, at jeg skulle sørge for at 
tænke på mig selv, og at jeg gerne 
måtte være sur. Men det er svært, 
synes jeg.

Sine venners ven
Man kan ikke snakke med nogen, man 
ikke har tillid til. Derfor bliver man 
nødt til at lære folk at kende. Det er jo 
ikke alle, man har lyst til at åbne sig 
overfor.
 I min parallelklasse går en pige, som 
kommer fra Kosovo og har oplevet 
en hel masse ubehagelige ting under 
krigen dernede. Der er ikke særlig 
mange, der snakker med hende fra 
hendes klasse, og jeg kan mærke, at 
hun synes, det er enormt dejligt, når 

På en måde er det underligt, for det 
føltes som om, det var et tæppe, der 
blev revet væk under benene på mig. 
Jeg havde min base, hvor jeg plejede 
at komme hjem. Og lige pludselig 
blev alting lavet om. Det var virke-
lig frustrerende, og jeg har følt mig 
meget forvirret – det føler jeg mig 
stadig, men så hjælper det at tænke 
på alle de mange ting, jeg har vundet 
ved dette skift. 
 Man bliver nødt til at se efter de 
gode ting, for der sker jo næsten også 
altid noget godt i sådanne situationer. 
Ting, som man kan få glæde af, og 
som ens forældre kan få glæde af. 
Jeg føler i hvert fald, at jeg har fået 
øjnene lidt mere op for, at det er min 
mors problem og hendes egen sag, og 
at jeg er mig selv og har mine venner. 
Det er meget befriende at have 
fået styr på det.

• Ved at give dig tid til at tale med  
 den anden

• Ved at vise, at du er der – også  
 efter længere tid

• Ved at lytte og ikke hele tiden  
 afbryde for at fortælle om dig selv

• Ved at vise forståelse og ikke bare  
 sige, at det nok skal gå eller, at de  
 skal tage sig sammen

måder at blive 
en god ven

jeg spørger hende om, hvad hun har 
oplevet, og hører på hendes historier. 
 Forleden dag blev hun overrasket 
over sig selv, fordi hun fortalte mig 
noget, som hun kun havde fortalt sin 
psykolog.
 Det skyldes sikkert, at jeg fra starten 
har været meget åben, og så tror jeg, 
at man virkelig skal forsøge at vise, at 
man gør det i den bedste hensigt. Det 
er lidt svært, men det gør det lettere 
at hjælpe senere hen. j

44

Det sværeste er, at man skal skifte mellem dem hele tiden. 

Jeg har altid brugt enormt meget energi på at være rigtig ked af  

at være hos den ene, fordi jeg savnede den anden så meget. 
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Misbrug

dejligt
Man får det

dejligt for en stund
de fleste har et 

eller andet, de 

er afhængige af. 

det kan være slik, 

mad, fjernsyn, 

nyt tøj, musik 

eller kæresten. 



31

når vi taler om stoffer og alkohol, kan 
konsekvenserne blive meget alvorlige. 
som regel opstår afhængigheden 
gradvist, og i begyndelsen er det sjæl
dent det store problem. oftest skyldes 
trangen til rusmidler, at man ikke har 
det så godt inderst inde. Man kan være 
trist, ensom og rastløs. Måske trives 
man ikke i sin hverdag, og følelsen af 
at være glad er væk. går man rundt 
med mindreværdskomplekser eller har 
svært ved at finde meningen med livet, 
er man langt nede og kan ende med 
at blive deprimeret efter længere tid. 
andre mærker det måske i kroppen som 
kvalme eller mavepine. de fleste føler, 
de nærmest bliver usynlige for omgivel
serne, og de kan have svært ved at have 

de fleste har et 

eller andet, de 

er afhængige af. 

det kan være slik, 

mad, fjernsyn, 

nyt tøj, musik 

eller kæresten. 

når stofferne holder 

op med at virke, 

får man det endnu dår

ligere med sig selv, end 

man havde før.

Man bør blive 
bekymret
• hvis der sker uheldige ting  
 som følge af for meget   
 alkohol eller for mange   
 stoffer, fx ulykker og vold. 

• hvis en ven, der drikker eller  
tager stoffer, fuldstændig   
 ændrer sig i forhold til,   
 hvordan han eller hun  
 normalt er.  

• hvis der altid kan findes en  
 anledning til at feste. 

• hvis det bliver svært at   
 passe skolen på grund af   
 træthed efter weekenden. 

det sjovt med kammerater og venner 
og vælger derfor til sidst at isolere sig 
helt. alt sammen tegn på, man ikke 
trives og har det godt.
   for at komme ud af denne tristhed 
og ensomhed prøver nogle at tage 
stoffer. stofferne er medvirkende til, 
at man ser lysere på sin situation, det 
fysiske ubehag forsvinder, og man får 
det dejligt – for en stund. når virknin
gen så forsvinder igen, har man det 
som regel værre med sig selv end før. 
for at fjerne den dårlige følelse er det 
fristende at tage flere stoffer, og der
med starter den onde cirkel. Mange 
ender i kriminalitet eller prostitution 
for at skaffe penge til deres misbrug.

har et problematisk forbrug af 
rusmidler (alkohol og stoffer). 
25% af en årgang får et 
misbrugsproblem.

Kilde: Psykiatrifonden 1999

10% 
   af alle unge



og røg heroin. Men det lovede han at 
stoppe med. Han stoppede lidt, men 
så var han på den igen. Det er det 
sædvanlige med narkomaner. De kan 
jo ikke stoppe, bare fordi de får en 
kæreste. 

Dyrt at have et misbrug
Vi havde ikke nogen penge, det er jo 
dyrt at have et misbrug … så vi begynd-
te at trække. Vi var to piger, og det var 
ikke særlig svært. Det tjente vi mange 
penge på.
 En dag sagde jeg til min veninde: 
"Ved du hvad – jeg har lyst til at prøve 
at ryge dope," og inden for ti minut-
ter havde vi fået fat i noget inde i 
Istedgade.
 Det var det øjeblik, jeg mere eller 
mindre blev forelsket i det. 
 Lige pludselig er den der.  Man får 
følelsen af, at man har fundet menin-
gen med livet. Man behøver ikke lede 
længere. Man har fundet et hul, hvor 
der er godt at være. Og så behøver 
man ikke gå videre.

Jeg kunne ikke engang 
lave mine lektier
Når jeg var i mit misbrug, følte jeg, 
at jeg var sej. Jeg kan tydelig huske 
følelsen af at være sej. Den kan jeg 
godt savne i dag – den der følelse af at 
være sej.
  Da jeg gik i 8. klasse, begyndte jeg 
rigtig at blive afhængig af hash og 
føle, at det skulle jeg have hver dag. 
Efterhånden begyndte jeg også at 
tage speed. Det var et psykisk behov, 
der blev fysisk. Jeg blev rastløs og 
skulle bare have det. Jeg syntes også, 
det var sejt. 
 Da jeg kom i 10. klasse, var jeg blevet 
skoletræt og droppede ud af skolen. 
Jeg syntes, det var åndssvagt. Jeg fik 
ikke en skid ud af at gå der. Jeg kunne 
ikke engang lave mine lektier. Jeg 
kunne ingenting. 

Sving-bing så var 
Louise forelsket
Nytårsaften mødte jeg en, der hed 
Johnny. Han var lækker. Rigtig lækker. 
Og sving-bing så var Louise forelsket. 
Jeg fandt ud af, at han var narkoman 

louise går i 7. klasse, da hun starter 
med at ryge pot. Hun har set sin far 
ryge pot og kommer til at gå i klasse 
med en pige, hvis forældre har pot i 
kælderen. i 8. klasse begynder hun at 
ryge hash sammen med en veninde. 
det går dårligt i skolen, og louise 
skifter skole, får en ny veninde og er 
nu afhængig af at ryge hver dag. på 
et tidspunkt ribber hun sin mors bank
bog og bliver smidt ud hjemmefra. 
Hun bor først på et værelse, senere 
på en ungdomspension, hvor hun i en 
periode skifter hashen ud med alkohol. 
et efterskoleophold på bornholm varer 
et par dage, så er louise tilbage 
i byen. da moren ikke har plads til 
hende, får hun et klubværelse i en 
privat ejendom.
 Hun dropper nu skolen og bliver ung 
pige i huset. samtidig bliver hun kære
ste med en fyr, der er narkoman, og 
hun begynder selv at tage forskellige 
piller ved siden af hashen. senere går 
hun over til heroin. pengene skaffer 
hun ved at trække på gaden som 
prostitueret, samtidig med at hun har 
arbejde i huset.
Men på et tidspunkt ryger først arbej
det, så værelset, og louise flytter ind 
på en døgninstitution. Her møder hun 
en pædagog, som hun får tillid til, og 
louise begynder langsomt at kæmpe 
sig ud af sin afhængighed.
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Misbrug

Jeg tror, at når man først er blevet forelsket i heroin, 

bliver man nødt til selv at finde bunden.

Jo mere afhængig af stoffer man
bliver, jo dårligere får man det. 
Hver gang stofferne holder op 
med at virke, får man en nedtur 
– man er i krise. 
 Det er helt almindeligt, at men
nesker i krise har svært ved at 
holde fast på tankerne og kon
centrere sig om den samme ting 
i længere tid ad gangen. Det er 
let at synke ned i sin egen verden, 
hvor tankerne bestandigt kredser 
om noget helt andet, end det, der 
foregår. Nogle kan også opleve, at 
de en tid har svært ved at huske 
ting. 

Besvær med 
hukommelse og 
koncentration.

sejJeg har altid gerne      villet være
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Langvarige 
   belastninger 
der kan føre til en krise:
• Problemer i skolen
• Kronisk sygdom 
• Skilsmisse eller konflikter i hjemmet
• Ensomhed
• Flytning
• Forskellige former for afhængighed  
   og misbrug
• At blive seksuelt misbrugt

De ville ikke have mig
Jeg ville godt i behandling, men ét 
sted ville de kun have mig, hvis jeg 
havde været narkoman et år. Da jeg 
ikke havde noget fast misbrug, ville de 
ikke have mig. Og et andet sted ville 
de ikke have mig, fordi jeg var narko-
man. Så der var ikke nogen steder for 
mig, og jeg følte mig så fortabt.
 På det tidspunkt hørte jeg om AN 
(Anonyme Narkomaner). Første gang 
jeg var der, blev jeg sådan til grin, fordi 
jeg sagde, at jeg ikke var narkoman, 
men var ved at blive det. Hele flokken 
begyndte at grine af mig, fordi det 
siger alle.
 Jeg kom til nogle flere møder, det 
fungerede bedre, og så småt begyndte 
jeg at få venner i AN. Det blev en stor 
hjælp. c

sejJeg har altid gerne      villet være



Misbrug
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• At være ensom blandt mennesker, 
 der holder af en, men hvor man 
 alligevel føler sig afskåret fra 
 kontakten, isoleret og hæmmet. 

• At være ensom, fordi man ikke føler 
 sig holdt af, værdsat og elsket.

• At være ensom, fordi man ikke 
 rigtigt kender nogen. 

Vi har alle brug for kontakt. Fra vi 
fødes, har vi behov for at være tæt 
på andre. Spædbørn, der lades for 
meget alene, kommer til at lide af 
spædbarnsdepression. Også børn, 
unge og voksne har behov for at 
være tæt på andre og bliver triste 
eller deprimerede, hvis de er 
isolerede eller føler sig alene.
 Dyb ensomhed er nok en af de 
mest smertefulde tilstande, 
der findes. Derfor er venner 
så vigtige.

Ensomhed 
  har flere former

 Jeg var ensom, og når der ikke er 
nogen, der kommer og besøger mig, så 
må det være fordi, de ikke kan lide mig, 
tænkte jeg. Og det var jo frygteligt.

Bunden skal nås
Jeg tror, at når man først er blevet for-
elsket i heroin, bliver man nødt til selv 
at finde bunden. Det eneste, du kan 
gøre, hvis du vil hjælpe et sådant men-
neske, er at være der den dag, hvor 
han/hun har nået bunden. Og være 
forberedt på, at der kommer tilbage-
fald. Der er ingen, der bare stopper 
første gang. Men det er vigtigt, at man 
er der den dag, hvor personen når sin 
bund. Der var ikke nogen for mig den 
dag, jeg nåede min bund.

Kærester lige siden 
På et tidspunkt fik jeg kontakt med 
en pige, og jeg kom med hende hjem 
et sted uden for byen, hvor jeg mødte 
mennesker, som ikke havde proble-
mer.  De gik i byen og drak sig 
fulde og røg måske lidt hash, men ikke 
noget alvorligt. Det var befriende at 
komme derop og starte på en frisk, 
bare det at være ude blandt andre. Jeg 
fik en kæreste deroppe, og vi har været 
kærester lige siden. 
 Der er ikke alle de komplikationer 
som med kæresten, der var narkoman. 
Der er ingen kanyler, der skal hives ud 
af armen. Det er de helt almindelige 
kæresteproblemer, man har. Jalousi, 
når han går i byen og måske ikke kom-
mer tidligt nok hjem for eksempel. 
Det er dejligt. j

Jeg var ensom, og når der ikke er nogen, der kommer og besøger mig, 

så må det være fordi, de ikke kan lide mig, tænkte jeg. Og det var jo frygteligt.

Ene og alene
Da jeg blev stoffri, fik jeg det virkelig 
dårligt. Jeg holdt op med at være i stof-
miljøet og var nødt til at undgå mine 
gamle venner for ikke at blive fristet. 
Pludselig sad jeg alene i en lejlighed, 
jeg havde fået af kommunen, og havde 
slet ingen at være sammen med. Det 
var vildt hårdt. I forvejen kunne jeg 
ikke holde ud at være alene. Så snart 
jeg er alene, og der ikke er en lyd 
omkring mig, så begynder tankerne 
om, at der ikke er nogen, der kan lide 
mig, og at det er så synd for mig … 
jeg kan næsten ikke holde ud at 
være i live. 
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Telefonrådgivning om 
alkoholmisbrug: 8033 0610.
Her kan du få information om, 
hvor du kan søge hjælp, der hvor 
du bor, hvis du selv eller en du 
kender har et alkoholmisbrug.

www.netstof.dk
Her kan du finde mange infor
mationer om både alkohol og 
narkotikamisbrug. Du kan få 
oplysninger om, hvordan du kan 
finde hjælp, og du kan chatte 
med andre unge.

eller stoffer, er det vigtigt at sætte 
sig ned og tale med ham eller 
hende alene. Fortælle, at man er 
bekymret for, om de har problemer, 
og vise, at man har lyst til at hjælpe 
og lytte. 
 Samtidigt er det vigtigt at tænke 
over hvilke normer, der er i den 
vennekreds, man er i, og om man 
faktisk selv er med til at skrue 
forbruget op ved altid selv at 
være med på den værste.
 Foreslå, at I kan lave nogle andre 
ting sammen – gå i biografen, 
lave lektier, dyrke sport, eller bare 
sidde og snakke. 
 Søg eventuelt hjælp hos nogle 
voksne, for eksempel dine egne for
ældre, din klasselærer eller andre, 
du er tryg ved.
 Husk, at det ikke er dit ansvar at 
løse problemet.

Hvad kan man gøre, hvis én af 
ens venner drikker for meget 
eller tager stoffer?

En del af dem, som drikker eller tager 
stoffer, gør det for at føle sig ældre og 
mere seje. 
 Måske har de problemer i skolen 
eller derhjemme. Eller de vil gerne 
vise, at de i hvert fald er godt på vej 
ind i voksenverdenen. 
 Hvis man synes, at én af ens venner 
har sådan et problem med alkohol 

Hvis du vil ha’ 
  mere hjælp

vennervenner          

 Hvad nu hvis 
   det er en af dine 

Hvad betyder det 
at nå sin bund?

Det er et begreb, der benyttes 
i behandlingen af alkoholikere, 
narkomaner og andre med en 
ødelæggende afhængighed.
Det betyder, at man går helt 
ned. Så langt ned, at man når 
bunden.
 Det kan indebære et totalt 
sammenbrud, eller at man  
forstår, at man dør af sit  
misbrug, hvis det fortsætter.
 Bunden kan også nås i forbin-
delse med en overdosis eller 
ved at komme i detentionen.

På bunden
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Handicap

“jorden står ikke stille, fordi man 

er kommet til at sidde i kørestol.  

den drejer bare den anden vej 

rundt,” siger Mikael, der er 19 år  

og sidder i kørestol. Han ved,  

hvordan man kan hjælpe 

andre i samme situation. 

at gøre. Det gjorde jeg så – og kørte 
galt. Klokken halv syv væltede jeg med 
bilen. Jeg kom for stærkt rundt i et 
sving. 
 Mens jeg lå i ambulancen, kørte det 
hele rundt i hovedet på mig … hvad 
var der sket? Jeg husker, at jeg fik 

spurgt, om de ikke kunne køre ind et 
sted, for jeg var så sulten. Det ville de 
ikke høre på. Så sagde jeg til dem, at 
nu måtte de sgu’ stoppe, og jeg kom 
lidt op at skændes med Falckfolkene. 
Jeg fik ligesom indtrykket af, at de ikke 
troede, at der var sket noget med mig, 
for jeg var frisk nok i munden. 
 De blev trætte af at høre på mig, og 
jeg blev bedøvet. Da jeg vågnede igen, 
var jeg på sygehuset, hvor jeg hørte 
Falck-manden sige, at det kunne han 
ikke forstå, for jeg virkede ellers så frisk. 
Så fik jeg at vide, at jeg havde brækket 
to ryghvirvler, og at det ikke var sikkert, 
at jeg ville komme op at gå igen. Det 
var jeg godt nok ked af at høre. c

Vi havde været i byen om aftenen og 
lave lidt ballade. Næste morgen våg-
nede jeg kvart over seks – og så skulle 
jeg have fart på for at nå på arbejde 
kvart i syv. Jeg tænkte, at jeg skulle 
jokke lidt mere til den, end jeg plejer 

Jorden drejer bare den                   vej  rundtandenanden 



Jo større chok man får, desto mere 
uvirkelig kan man føle sig i timerne 
bagefter. Det, der er sket, føles som en 
form for mareridt. Mange beskriver 
det som en film, de er tilskuere til. Det 
skete kan virke helt uvedkommende 
– som om, man er blevet placeret i en 
glasklokke uden for hændelsen.
 Bestemte sanseindtryk oplevet i for
bindelse med en voldsom hændelse 
som for eksempel et særligt billede, 
en lugt eller en lyd kan brænde sig 
fast i bevidstheden. Indtryk, som kan 
dukke op igen uger, måneder eller  
år senere.
 Mange reagerer slet ikke i starten, 
men bliver passive. Den manglende 
reaktion kan være et tegn på, at man 
er i choktilstand. Passiviteten er krop
pens beskyttelse mod et totalt sam
menbrud.

Tilskuer til en 
            film 

Andre kan blive overraskende hand
lekraftige. Det kan også være tegn på 
chok og en måde at beskytte sig mod 
at blive overvældet af virkeligheden.
 Senere – eller måske med det samme 
– kan man blive overvældet 
af alle de undertrykte følelser og 
en næsten ubærlig følelse af hjæl
peløshed. Reaktionen kan være alt 
fra skrig, vrede, raseri over i gråd til 
uforståelig latter. Tidsfornemmelsen 
kan også blive berørt. Det kan føles 
som om, tiden går alt for hurtigt, så 
det er svært at genvinde fodfæste. 
Og omvendt kan det føles som om, at 
tiden går i stå.

Hvor svært 
   kan det være? 
• at betragte den handicappede 
 som et normalt medmenneske?

• at gå hen og snakke med én med 
 et synligt handicap?

• at bede en handicappet fortælle, 
 hvad man skal hjælpe med?

• at lade den handicappede være 
 i fred – og selv styre sit behov 
 for hjælp?

blev dræbt i trafikken

i 2000 kom 3.062 unge mellem 
1829 år til skade i trafikken. 
125 blev dræbt. 

Blandt de 1524årige blev:
• 4 cyklister dræbt 
• 365 cyklister kom til skade
• 73 blev dræbt i biluheld 
• 1.412 kom til skade i biluheld 
• 13 blev dræbt på knallert 
• 3 blev dræbt på de 
  såkaldte 45knallerter
• 617 kom til skade på knallert 
• 11 fodgængere blev dræbt 
• 149 fodgængere kom til skade

Risikoen for at blive involveret i en 
ulykke, hvor der er dræbte og alvor
ligt tilskadekomne, er syv gange 
større for de 1819årige bilister 
sammenlignet med deres forældre 
og tre gange større for de 
2024årige.

Kilder: Børns sundhed i Danmark, DIKE (1998). 
Rådet for Større Færdselssikkerhed

125 
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Handicap

Hvad skal man sige
For at være helt ærlig så tænkte jeg, 
at jeg hellere ville dø end at ligge 
sådan her. Jeg kendte en pige, der 
engang kørte galt og kom til at sidde 
i kørestol, og jeg har siden haft et eller 
andet med kørestole. For hvad skal 
man sige til en, der sidder i kørestol? 
Jeg kunne ikke gå hen og sige noget 
til hende, for kunne hun huske mig? 
Var der sket noget med hendes hoved? 
Jeg kunne mærke, at jeg tog afstand.

Så kom man virkelig ovenpå
Jeg lå i sengen i en måned og var langt 
nede. Da jeg begyndte at komme op 
og sidde i en stol, mødte jeg en, der 
sad i en kørestol med nakkestøtte. Jeg 
kunne se, at han var yngre end mig. 
Han kunne ikke bruge sine fingre. Og 
så tænker man bare, at han er nok lidt 
skør – det var stadigvæk det med køre-
stolen, jeg tog lidt afstand fra. Men 
så begyndte jeg at snakke med ham 

og fandt ud af, at han var fin nok. Han 
havde brækket nakken ved en bade-
ulykke. Vi snakkede meget sammen 
om at opleve sådan noget.
 At snakke med en, der sidder sådan 
der i kørestol, lettede mig med 400%. 
Så kom man virkelig ovenpå.
 De sagde, at jeg skulle have psy-
kologhjælp. Det ville jeg ikke, for jeg 
havde det fint, som jeg havde det. Det 
var min egen skyld, det var mig selv, 
der havde for travlt, så der var ikke 
mere at diskutere. Det kunne de ikke 
forstå.

Så gik kæresten

Jeg sagde til kæresten, dengang jeg 
lå på sygehuset, at enten skulle hun 
blive hos mig og hjælpe mig igennem 
det, eller også skulle hun gå fra mig 
nu, for jeg kunne lige så godt tage et 
nederlag mere med det samme. Hun 
sagde, at hun gerne ville blive, men jeg 
tror, kun der gik 2-3 uger, før hun gik 
fra mig. 
 Da jeg kom hjem, ville jeg lige finde 
mig selv, men det fik jeg ikke lov til. 
Min arbejdsgiver mente, at jeg fik pro-
blemer, hvis jeg var for meget alene. 
Jeg begyndte jo at sidde og drikke. Ikke 

Dem, der står én nær, er dem, der kommer og 

besøger én, uden at man behøver at ringe efter dem. 

En handicappet 
vil sandsynligvis 
sætte pris på
• at man tør henvende sig

• at man placerer sig i øjen  
 højde med vedkommende

• at man er ærlig

• at man spørger den handi 
 cappede, hvad han/hun   
 kunne tænke sig

• at man opfatter den handi 
 cappede som ligeværdig

• at man aldrig tager beslut 
 ninger på den handicap
 pedes vegne

3�
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fordi jeg havde problemer med alko-
hol, men mere for at få tiden til at gå. 
Han fik mig ud på gården og arbejde 
igen.

Vi skal nok selv spørge
Folk kigger efter en, når man kommer 
kørende. Når man kommer ned i en 
butik, og de små unger kommer ren-
dende, så kommer deres mor løbende 
bagefter og trækker dem væk. Det, 
synes jeg, er forkert. Det er det samme, 
når man skal ind et sted: "Jamen, skal 
jeg ikke lige gi’ en hånd?" 
 Vi har det sådan, os der sidder i køre-
stol, at vi nok selv skal spørge om hjælp, 
når vi skal bruge det. Det er der mange, 
der ikke forstår.
 Jeg har det bedst med, at folk kom-
mer hen til mig og snakker. Det er i 
byen og på diskoteker, jeg møder flest 
mennesker. Der er folk ofte lidt fulde, 

og så er de nemmere at snakke med. 
Jeg plejer normalt at hoppe op på en 
høj barstol, når jeg er på diskotek. For 
så tænker folk jo ikke over det, og så 
kommer de hen og snakker med én. 
Og når jeg så er kommet ned og skal 
på toilettet eller noget andet, så kig-
ger de efter mig og siger: "Hva’ fan’, 
han sad sgu’ da i kørestol ham der."
Så kommer de hen og siger: “Hva’, du 
sidder da i kørestol!" 
 "Er der noget forkert i det?" spørger 
jeg så. “Nej, nej!” Man kan se, at det 
lige kører en ekstra gang rundt. 
 Jeg har det bedst, når folk respekte-
rer mig, som jeg er. Man skal ikke have 
ondt af mig. Det kan godt være, at jeg 
ikke kan gå, men jeg har så mange 
andre fordele. c

“Hånd i huen”

Handicap/handikap 
subst.:pet,(overf.) om 
legemlig el. psykisk mangel 
el. vanskelige forhold. [Fra 
engelsk handicap, egl. hand 
in the cap "hånd i huen" 
(navn på et spil)] 

invalid adj.: uarbejdsdygtig 
(især: på grund af legems
beskadigelse eller sygdom) 

Kilder: Politikens Nudansk Ordbog.
Sprogbrugsleksikon, Politikens 
Forlag (1992)

Trafikulykker

Ca. 1% af alle unge er handicappede.
Trafikulykker er årsagen til 74% af alle 
ulykkesdødsfald blandt større børn.

Kilder: Børns sundhed i Danmark, DIKE (1998)
Psykiatrifonden (1999)

doldol lHellere       end sidde i korestol 



Handicap

Strømmen er gået
Det er svært at forklare, hvad der er 
sket med ryggen. Jeg siger, at det er, 
som hvis du tager en lampe og river 
stikket ud af muren. Lampen er der 
stadigvæk – der er bare ikke sat strøm 
til. Det er det samme med mine ben. 
Leddene er der stadig, men forbindel-
sen mangler.  
 Der er nogle, der mener, at man sag-
tens kan komme til at gå, hvis man 
virkelig vil. Det er sådan nogle folk, 
jeg tager afstand fra. Det er bare med 
til at gøre én ked af det. Der sætter 
jeg grænsen, for jeg vil gerne op at gå 
igen. Det vil jeg gerne. Jeg har det fint, 
som jeg sidder, men jeg vil gerne op 
og gå igen og rende rundt sammen 
med alle de andre. Det ville gøre det 
hele meget lettere.

Benzin i blodet 
Jeg har altid haft det sådan, at der 
skulle ske noget hele tiden. Jeg har 
været lidt af en vildbasse. Jeg havde 
altid travlt med at arbejde, og når jeg 
så endelig havde fri, så skulle jeg lige 
nå en masse her og der. Det gik bare 
derudaf. Politiet stoppede mig første 
gang tre timer efter, jeg havde fået 
kørekort. 
 Nu er jeg begyndt at sove længe om 
morgenen. Jeg arbejder heller ikke så 
meget mere, som jeg gjorde før. Jeg 
kan ikke holde til det. Og det er jeg 
træt af, fordi jeg gerne vil arbejde. Lige 
for tiden kan jeg kun holde 5-6 timer 
om dagen. Derefter er jeg så smadret, 
at jeg kan sove til næste morgen. Og 
det er ikke det, jeg vil med livet. Jeg vil 
prøve at se, om jeg ikke kan komme op 
på at arbejde 10-12 timer om dagen.

Det var min plan, at jeg ville arbejde 
på en gård, indtil jeg selv kunne købe 
én engang. Men det kan ikke lade sig 
gøre nu … eller måske kan det, men 
det kræver meget. At jeg har en pige, 
der gider hjælpe mig med det. For jeg 
kan ikke gøre ret meget selv, og det er 
meget at forlange af en pige.

Har du sat kaffen over?
Jeg har altid nogen, jeg kan ringe til. 
Man finder ud af, hvem der virkelig 
står nær, og hvem der ikke står nær. 
Dem, der står én nær, er dem, der 
kommer og besøger én, uden at man 
behøver at ringe efter dem. Jeg har 
to. Den ene ringer ca. ti minutter, før 
han er der, og siger: "Har du sat kaffen 
over?" Og det er rart, selv om jeg skal 
op og lave kaffe til ham. Dem, der  
kommer af sig selv og ringer og siger:  

Alle folk er altid højere end en selv. Det er nok det værste, synes jeg.

 Jeg kan jo ikke lige rejse mig op og stå og snakke med dem. 

opopMan skal altid se   til folk
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"Hva’, er du hjemme i aften?" Det er 
helt fint, det kan jeg godt lide. 
 Jeg har fået nye venner, efter jeg er 
kommet til at sidde i kørestol, og det 
er jeg glad for. Folk, som selv sidder i 
kørestol. Sommetider vil jeg hellere 
snakke med dem, som ved noget om 
det, for det er sgu’ svært at forklare 
normale mennesker, hvordan det er.
 Det værste er nok den måde, man 
skal se på. Man skal altid se op til folk. 
Alle folk er altid højere end en selv. 
Jeg kan jo ikke lige rejse mig op og 
stå og snakke med dem. Så hvis de er 
interesserede, så sætter de sig ned. 
Fordi så er vi ligesom i samme højde. 
Det er bedre at snakke sammen på 
den måde.

Det blev mig og ikke naboen
Jeg siger til andre, at de skal tænke 
over, at jeg har været heldig – det er 
kun mine ben, der blev ramt, men man 
kan altså ramme andre. Jeg har det 
godt i dag i forhold til andre. Tænk, 
hvis jeg havde ramt en anden bil eller 
slået en anden ihjel … for helvede da, 
så ville man have det skidt.
 Jeg har altid tænkt, at sådan noget 
sker kun for naboen, ikke for mig. Jeg 
skulle nok have tænkt, at nu naboen 
ikke laver ballade, så bliver det nok 
mig, det går ud over alligevel. 

Jeg vil sige det sådan, at hvis jeg 
kunne vælge mellem at komme op og 
gå igen og blive siddende her, så vil 
jeg gerne op at gå igen. Men jeg har 
det faktisk godt, som jeg har det her. 
Jorden står ikke stille, fordi man er 
kommet til at sidde i kørestol, den 
drejer bare den anden vej rundt. j

Foreningsliv
www.PTU.dk
Foreningen for polio, trafik 
og ulykkesramte.

Når man diagnosticeres som psykisk 
syg, handicappet eller socialt afvigende, 
kan det medføre, at omgivelserne er 
tilbøjelige til at tillægge én andre 
problemer end dem, der egentlig 
hører til selve diagnosen. 
   Det gør ondt og kan ofte være med 
til at gøre én ked af det, vred og måske 
med tiden få én til at tvivle på sit eget 
værd.

Folk bliver 
      bange 



kersyge, begyndte min mor at græde. 
Først tænkte jeg: “Hvorfor græder hun 
... det burde være mig, der græd, hvis 
nogen skulle være ked af det.” Så tænkte 
jeg på, hvad det betød madmæssigt. 
Jeg kan huske, at jeg var smadder sul-
ten og havde hørt, at sukkersyge var 
ensbetydende med, at man skulle sige 
farvel til al mad med sukker i som slik, 
kage, desserter osv.

Meget mere nærværende
Jeg lærte, hvordan man kunne regulere 
sygdommen. Det er blevet mere og 
mere arbejdskrævende for mig. En tid 
som julen er for eksempel ekstra svær, 
for da spiser man tit for meget og for 
fed mad i forhold til, hvad der er sundt 
for mig. Og så er det, at jeg får et højt 
blodsukker. 
 Det er ubehageligt for mig, at jeg 
konstant skal have målt mit blodsuk-
ker. Det minder mig hver gang om, 
at hvis det er for højt, kan jeg risikere 
engang i fremtiden at blive blind. Det 
er til at blive i rigtig dårligt humør af.
 Jeg prøver at acceptere, at sådan er 
det nu engang for mig. Så går jeg en 
tur eller tager noget ekstra insulin for 
at få mit blodsukker til at blive bedre. 
Jo hurtigere det sker, jo hurtigere 
kommer jeg i bedre humør igen. c

Mine forældre havde været bortrejst 
et stykke tid. Da de kom hjem igen, 
opdagede de, at jeg var blevet meget 
tynd og afmagret. Jeg var tørstig hele 
tiden og havde en stor flaske vand stå-
ende ved siden af sengen. Det bekym-
rede min mor, at jeg var så tørstig, så 
hun tog mig til lægen 
med det samme.
 Da vi fik at vide, at jeg havde suk-

Sygdom

camilla fandt pludselig 

ud af, at hun havde 

fået sukkersyge.

siden har hun lært at 

leve med sin sygdom 

og leve livet her og nu.

Hvis jeg engang mister synet,

 så er det bare ærgerligt 
ikke at have set det hele 

��



ikke at have set det hele 

Sukkersyge/diabetes
• Godt 2% af den danske befolkning 
 lider af sukkersyge. 

• Antallet af nye tilfælde er stigende.

• Symptomer på sukkersyge: Træthed,  
 tørst, vægttab, sult, hyppig tissetrang.

• Overvægt og for lidt motion kan med 
 føre såkaldt  "gammelmandssukker  
 syge", også i stigende grad hos børn.

• Sygdommen skyldes for lidt insulin i  
 kroppen.

• Hurtig indsprøjtning af insulin er 
 nødvendig.

• Insulin er et hormon, som regulerer  
 kroppens optagelse af sukker i blodet.

• Det kan være livsfarligt at mangle 
 insulin i længere tid.

• Et anfald kan resultere i bevidstløshed.

• Sund kost og motion er meget vigtig  
 for diabetikere.

• Hvis man lever sundt, kan man leve en  
 næsten normal tilværelse med 
 sukkersyge.

Kronisk sygdom
Når man ved, at ens sygdom kan forvær
res, vil man også have en lurende angst 
for fremtiden. Det kan vi alle  
forestille os. Hvis man har en kronisk 
sygdom, man skal leve med, kan denne 
angst blive meget nærværende. Man 
kan have tanker om, hvad der skal ske 
med en, hvordan man kommer til at 
klare sig, og hvor længe man egentlig 
får lov at leve.
 Det er er svære tanker at håndtere,  
og derfor prøver mange at holde dem 
på afstand.
 Angsten viser sig ofte ved, at man har 
en tendens til at bekymre sig, at man 
ikke er så glad, at man ikke tør tænke på 
fremtiden. Måske får man også lettere 
mareridt eller sover uroligt. Hvis man så 
oven i købet får at vide, at ens helbred 
er blevet dårligere, kan følelserne over
vælde en, fordi man går rundt og er ked 
af det og bange. 
 Det er almindeligt, at det at have en 
kronisk sygdom kan give psykologiske 
problemer. Dem kan man få hjælp til  
at klare ved at tale med en  
psykolog eller læge.
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Sygdom

Min kæreste 
tager hensyn til mig
Det sværeste har været her i sommer, 
hvor jeg rejste på interrail med min 
kæreste til Italien. Der spiste vi ude 
stort set hver aften, og man kan ikke 
rigtig vide, hvad det er, man får.
 Dagligt havde jeg kvalme. Jeg havde 
det ikke særlig godt, og det endte 
med, at vi måtte tage hjem efter tre 
uger.
 Men det er ikke sidste gang, jeg har 
været på interrail, for jeg orker ikke, at 
min sygdom skal styre hele mit liv.

Min familie ved, hvad det handler om. 
Det gør min kæreste også, og han for-
søger virkelig at tage hensyn til mig. 
Jeg tænker tit, at det må være svært  
at være kæreste med en, som bliver i 
dårligt humør, lige når man sidder og 
har haft en god middag. Men sådan  
er det altså bare.
 Uden varsel bliver jeg nogle gange 
nødt til at sige til ham, at jeg får  
kvalme og får det rigtig dårligt, og  
at vi alligevel ikke kan gøre det, vi 
ellers havde planlagt.

Han tror måske bare, jeg er blevet sur. 
Det må sikkert være mindst lige så 
irriterende for ham, som det er for 
mig.
 Det er lidt det samme i forhold til 
mine venner. Selv om de accepterer, at 
jeg nu engang har den sygdom, gider 
jeg faktisk ikke rode dem for meget 
ind i alt det med mit blodsukker osv. 
Jeg er bange for, at de alligevel ikke vil 

Det er helt i orden, at man spørger.

Kroniske 
sygdomme

Sukkersyge er bare en af 
mange kroniske sygdomme, 
som kan ramme os alle:
Astma
Psykiske sygdomme
Epilepsi
Sclerose
Blødersygdom
HIV/AIDS
Dårligt hjerte
Og mange flere…….



Patientforeninger

Alle almindelige kroniske 
sygdomme hører ind under 
en patientforening. Her kan 
man få information og ofte 
rådgivning, hvis man selv 
eller en, man er tæt på, har 
en kronisk sygdom.
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kunne forstå det. Desuden ønsker jeg 
heller ikke, at de skal opfatte mig som 
mere syg, end jeg er.
 

Andre har ret 
til at vide
Man bliver tit udsat for de samme 
spørgsmål: "Nå, har du sukkersyge? 
Skal du så stikke dig som en anden 
narkoman? Må du godt spise choko-
lade? Kan du godt tåle, at der er  
sukker i?"
Jeg synes, det er helt i orden, at man 

komplikationer. Men som regel prøver 
jeg at lade være med at tænke over 
det, for der er ikke andet at gøre end 
at passe sin sygdom, så godt man kan. 
 Der er nok ikke nogen, der synes, det 
er sjovt at blive blind. Det vil jeg da 
også for alt i verden prøve at undgå. 
Jeg tror, det ligger i mig, at jeg skal 
prøve at få set så meget af verden, 
som jeg nu kan. Hvis jeg engang 
mister synet, så er det bare ærgerligt 
ikke at have set det hele. j

spørger til min sygdom. Andre har ret 
til at få at vide, hvordan tingene hæn-
ger sammen. Så kan de også bedre 
forstå, hvorfor man en gang imellem 
må give afkald på at komme ud og 
have det sjovt.
 Når jeg kommer på hospitalet og 
møder andre mennesker med sukker-
syge, sidder der måske én, der er blind, 
eller én, der har fået skåret benet af 
ved knæet. Det er mest voksne eller 
gamle mennesker, men det er klart, at 
det ikke er rart at se. Så løber det lige 
gennem ens hoved, at der kan komme 

Fortæl 
   om din sygdom

• Fortæl andre om din sygdom. For din  
 egen skyld, så du ikke bliver alene   
 med dine tanker. Og for dine venners  
skyld, så de ved, hvordan du har det,   
og kan være der for dig, hvis du får   
 brug for det. Det er nemmere at   
 respektere hinandens reaktioner, når  
 man kender baggrunden for dem.

• Fortæl dine venner, når du er inde i   
 en dårlig periode eller i dårligt   
 humør.

• Fortæl dem, når du har det bedre  
 og igen har overskud til at være 
 sammen med dem.
 

• Husk, at det hjælper at tale med 
 andre, der er i samme situation.



Dødsfald

det er svært at beskrive, hvad sorg er. 
Måske er det kun dem, der har været 
i en situation, hvor de har mistet, som 
kan gøre det. det gør ondt at sørge, og 
nogle gange ville man måske ønske, 
at man selv var død. det kan gøre så 
ondt, at hele verden mister sine farver, 
og alt føles sort.
 nogle af os lever længe, før vi oplever 
et dødsfald på nært hold. andre bliver 
udsat for det allerede i barndommen. 
Hvis døden kommer uventet eller på 
et for tidligt tidspunkt, kan det være 
så chokerende og voldsomt, at vi kom
mer i krise.

du har måske ikke selv 

oplevet det endnu,

 men det er ubeskriveligt 

hårdt at miste nogen, 

man holder af.

Sigdet som det er
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Sig det er det rigtige, der er sket, 

selv om det kan føles vemodigt at skulle sige farvel.

Net 
 rådgivning

Angst

Kræftens bekæmpelse: 
www.cancer.dk  
Her finder du både 
netrådgivning og 
en side for unge.

du kan også ringe til 
Kræftlinjen 8030 1030. 
Her kan du få information 
og rådgivning om hvilke 
tilbud, der findes, der hvor 
du bor.

Angst retter sig ikke mod 
noget bestemt. Angst er en 
følelse af uro, nervøsitet, 
rastløshed og handlings
lammelse. Angst er umulig 
at definere og dermed også 
svær at håndtere. Mens 
følelserne er meget stærke 
og overvældende, kan man 
blive grebet af voldsom 
angst og uro, fordi man ikke 
kan kende sig selv, når man 
har så intense følelser.  Man 
kan have hjertebanken, 
være svimmel og føle sig 
urolig og nervøs. Man kan 
være så utilpas, at man tror, 
der er noget fysisk galt, og 
at man måske er ved at dø.
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aldrig mere får dem at se, aldrig mere 
får mulighed for at tale med dem igen. 
det kan tage lang tid, fordi tankerne 
hele tiden vil kredse om den mistede.
 når man begynder at kunne klare 
hverdagen igen efter et dødsfald, vil 
der være fødselsdage, højtider, fester 
og ferier, hvor savnet af den døde 
intensiveres, og det kan føles ubærligt.

pårørende til en, der efter et langt liv 
dør en naturlig død på grund af alder
dom, har været forberedt på, at døden 
ville indtræffe. det er det rigtige, der 
er sket, selv om det kan føles vemo
digt at skulle sige farvel. den form for 
sorg fører sjældent til krise.
 sorg kan være voldsom og svær at 
komme igennem. Hvis det ikke lykkes, 
kan man føle sig kronisk ked af det, og 
det kan udvikle sig til en depression.
 når en familie er blevet ramt af et 
dødsfald, skal de efterlevende lære at 
vænne sig til, at de aldrig mere får den 
døde far eller mor eller ven tilbage, 



de en dag, jeg var hos min far og bad 
om at se os alle, også min lillesøster. 
Jeg anede ikke, hvad der foregik. Vi fik 
bare at vide, at nu skulle vi ud til hende. 
Der stod en slikskål på bordet, kan jeg 
huske, og så sagde hun, at hun havde 
nogle knuder, og hun var bange for, at 
det måske kunne være kræft.

Hvorfor er hun 
her ikke mere?
Vi skulle bare være forberedt på, at der 
måske ... og jeg blev selvfølgelig ... jeg 
begyndte at græde og havde det helt 
vildt dårligt med det. Jeg var virkelig 
bange for, at det var noget meget 
alvorligt. Hun var mere stille og rolig 
og sagde: "Nej – det går nok." Hun var 
ikke sikker på, om det overhovedet var 
kræft. Hun var slet ikke overbevist om, 
at det var en dødelig kræftsygdom.
 Hvis min mor ikke havde været så 
meget for mig igennem den tid, jeg 
havde levet, så havde jeg måske haft 

stjerneMin mor er en                oppe på himlen 

da Martin er 12 år gam
mel, bliver hans forældre 
skilt. Han bor først hos sin 
mor sammen med sine to 
søstre, men flytter så ind 
hos sin far og hans nye 
kone. forholdet mellem 
Martin og hans stedmor 
går ikke så godt, og da 
han er 16 år, dør hans mor 
efter kort tids sygdom.
 i dag går han i gymnasiet.  
Martin har sørget meget 
over tabet af sin mor og 
har fået hjælp hos en 
psykolog. alligevel lider 
han meget af angst og har 
svært ved at acceptere, at 
angst ikke er noget, man 
bare kan tale om.

Dødsfald
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Min mor døde for nogle år siden. Hun 
fik kræft i bugspytkirtlen og var selv 
sygeplejerske. Det var det værste, at 
hun ligesom vidste, hvad der ville ske 
med hende. Det var meget ubehage-
ligt for mig at vide – at hun vidste, 
hvor længe hun ville leve, og hvordan 
kræften ville angribe hende. Jeg  
syntes, det var meget uhyggeligt.
 Jeg føler, at jeg før var en frisk og 
meget åben person. Jeg så meget til 
mine venner og havde det godt med 
andre. Jeg fulgte godt med i skolen, 
var aktiv og engageret og havde styr 
på mine lektier. Jeg havde ikke særlig
mange problemer. Jeg var vant til, 
at tingene bare var, som de var, og at 
det hele stort set kørte af sig selv.

Der stod en 
slikskål på bordet
Min mor havde ikke lyst til at sige til 
mig, hvor syg hun var, fordi hun vidste, 
at jeg ville blive ked af det. Hun ringe-



lettere ved ... eller måske ikke let-
tere, men så havde jeg måske kunnet 
acceptere alt det, der er sket. Hun var 
en utrolig god mor. En rigtig dejlig 
mor, og jeg savner hende virkelig 
meget. Hun var der altid for mig og 
betød så meget i mit liv, så det har 
været svært for mig at acceptere, at 
hun ikke er her mere. Fordi hun var så 
godt et menneske, og jeg så så meget 
op til hende. Det gjorde jeg virkelig. 
Og derfor har jeg stadigvæk svært ved 
at forstå, hvordan fanden sådan noget 
kan ske. Det der spørgsmål: "Hvorfor er 
hun her ikke mere? Og hvorfor skulle 
det gå ud over hende – hvorfor lige 
hende? Hvorfor ikke et eller andet 
dumt svin? Altså hvorfor hende?"
Den der ... uretfærdighed, den kan 
jeg ikke klare at tænke på. Det er det 
værste ved det. Det er dét, jeg nok 
aldrig vil komme mig over. c
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det værste er allerede sket

Det er almindeligt at stille spørgsmål, 
når man bliver udsat for chok og sorg. 
“Hvorfor skulle det ske? Hvorfor skulle 
det netop gå ud over mig og min 
familie? Var det min skyld? Hvad har 
vi gjort galt, siden dette skulle ske for 
os?” 
 Hvis man tror på Gud, kan man også 
have svært ved at forstå, hvordan Gud 
kan være så uretfærdig at lade den 
skæbne overgå én. Når man i en sådan 
periode hverken kan finde mening 
eller retfærdighed i livet, kan man 
næsten kun reagere med vrede, despe
ration og forbandelser. Eller med total 
tomhed, passivitet og afmagt.
Der er ingen mening med at miste én, 

man holder af, i utide, og det nytter 
derfor heller ikke at forsøge at svare 
på de mange spørgsmål, man stiller. 
Meningsløsheden ligger som en dyne 
hen over hændelsen, mens spørgs
målene vedbliver at stå ubesvarede. 
 Hvis man gerne vil støtte og hjælpe 
én, der oplever tilværelsen som 
meningsløs, må man lytte, lytte og 
lytte. Dernæst kan man prøve at 
hjælpe vedkommende til selv at 
finde lyspunkter, huske gode hændel
ser og måske få øje på muligheder, 
der peger ud af meningsløsheden.
På den måde viser man, at man for
står og deler afmagten. 
De fleste mennesker har svært ved 
at tale om døden, både fordi den er 

skræmmende, og fordi ord kan virke 
fattige i så alvorlig en situation. Selv 
om man prøver at tale om det flere 
gange‚ kan det stadigvæk være rigtig 
svært.
 Hvis du ikke kan finde ud af, hvad du 
skal sige, så start med at sige dét. Vær 
ærlig.
 Du behøver ikke at være bange for, at 
det bliver værre af, at du spørger eller 
siger noget. Det værste er jo allerede 
sket. Derfor: Sig tingene, som de er. 
Du kan for eksempel sige "Jeg går og 
tænker på, hvordan du har det …" Eller 
"Jeg blev så ked af det, da jeg hørte …"

Vær
  ærlig

måder at få hjælp:
• Få en SMS
• Blive ringet op
• Få en buket blomster
• Få et varmt knus
• Få en lille gave
• Mærke, at omgivelserne tænker på én
• Vennerne tager initiativ til …

77
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Dødsfald

Men 
Vis din medfølelse og 
deltagelse i forbindelse med dødsfald:

• Gå med til begravelsen (med mindre  

 begravelsen skal foregå i stilhed)

• Tag en buket med i kirken

• Send en bårebuket

• Hils på din ven i kirken 
 (Det lyder måske svært, men bagefter 
 vil du være glad for, at du har gjort det) 

• Tag imod familiens invitation til 
 gravøl efter begravelsen

• Husk at ringe i den efterfølgende tid 

• Fortsæt med at være opmærksom i 
 lang tid (for den, der har mistet, 
 går tiden langsomt, og følelserne 
 forsvinder ikke) 

Vær
  med 

Som om hun 
stadig er der
For mig er min mor nu en stjerne oppe 
på himlen. Jeg snakker med hende 
en gang imellem, når jeg trænger til 
hende. Hvis jeg skal igennem et eller 
andet, jeg skal klare, sender jeg en 
lille bøn op til hende: "Kan du ikke lige 
hjælpe mig lidt, mor? ... vil du ikke nok 
give mig den der feedback eller den 
kraft, der skal til, så jeg kan klare min 
eksamen i morgen eller i næste uge?" 
Det er mange gange, at det hjælper, 
og det er, som om hun stadig er der 
på en eller anden måde. 
 Men det er svært. Jeg kan stadig ikke 
acceptere det. Jeg ville så gerne, at jeg 
bare kunne se hende. Jeg ville give alt, 
hvad jeg har for lige at få mulighed for 
at snakke med hende en enkelt gang 
til. Men det ved jeg godt ikke kan lade 
sig gøre.

Man skal 
leve i nuet
Efterhånden kan jeg indse, at man 
skal videre med sit liv. Det hjælper 
ikke noget at leve i fortiden. Man skal 
leve i nuet. Det er ligesom det syn, 
jeg har fået. Man er nødt til at prøve 
at kæmpe videre. Der sker nogle ting 
i ens liv en gang imellem, og så må 
man prøve at acceptere det, selv om 
det kan være svært. Nej, måske ikke 
acceptere det, men prøve at blive 
bevidst om det og nå frem til, at det 
er i orden ... eller ikke i orden – men 
acceptere det. Det var det, jeg mente. 
Og prøve at komme videre, fordi det 
skal man sgu'. Man skal kæmpe. 
Også i modgang – det er der, man 
lærer sine venner rigtigt at kende. j



Hvert år mister mindst 
4.000 børn i Danmark 
deres far eller mor. Det 
betyder, at der hver dag 
er mellem 10 og 20 børn, 
der oplever deres far 
eller mor dø.

Omkring 4% af alle danske 
børn oplever at miste deres 
far eller mor i løbet af barn
dommen. Nogle få mister 
dem begge.

Statistisk svarer det til, 
at der i hver eneste skole
klasse i Danmark er mindst 
ét barn, som mister en for
ælder, før det går ud 
af 9.klasse.

Hvert år dør ca. 700 børn 
i Danmark.

Hvert år dør godt 
60.000 mennesker 
i Danmark.

Kilde: Kræftens Bekæmpelse

Du lige nuleverlever            

Hvis du ved, at én i din familie snart skal dø, er det både en 
god idé og vigtigt, at du fortæller dine bedste venner om 
det. På den måde giver du dem mulighed for at være der 
for dig. På det tidspunkt er det dig, der skal åbne den lille 
sprække ind til kontakten imellem jer. 
  Ved selv at tale om det, viser man for det første sine 
kammerater tillid. Men man sender dem også det signal, 
at de betyder noget for én, og at man har brug for dem.
Dette gælder også i andre alvorlige situationer.

Det kan du selv gøre
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Kan du hjælpe?
Når vi møder én, der ser trist ud og 
måske er ude af balance, får de fleste 
af os en naturlig trang til at hjælpe. 
Men det er ikke nemt at finde ud af, 
hvordan man skal hjælpe, eller om ens 
hjælp overhovedet er velkommen.
Det kræver mod at turde hjælpe 
én, der har det dårligt. Personen vil 
i mange tilfælde signalere, at man 
ikke skal komme for tæt på. Men det 
betyder som oftest bare, at personen 
er ked af det, at der er noget galt, og 
at vedkommende måske er bange for 
at vise omverden, hvor svag og sårbar 
han/hun føler sig. Derfor skal du ikke 
holde dig tilbage, selv om du måske 
føler dig lidt usikker. 

Den bedste trøst, du kan give, er at 
være der for den, der har det dårligt, og 
lytte. Det lyder måske af lidt, men det 
har stor betydning for den, du hjælper.

Pas på dig selv
Det er vigtigt, at vi er der for hinanden 
– også i krisesituationer. Men det er 
lige så vigtigt at lytte til sig selv. Man 
kan som hjælper komme til at hjælpe 
andre så meget, at man ikke længere 
passer på sig selv. Det hele bliver bare 
for meget. For eksempel hvis man har 
en ven eller veninde, der i en lang peri-
ode har det skidt og har behov for at 
snakke hele tiden – som hele tiden er 
trist og aldrig giver noget tilbage. Man 
synes, at man skal være der, fordi man 
måske har sagt: "Du kan stole på mig, 

OmsorgOmsorg for andre kan gore undervaerker I

Krise

det er ikke let at komme igennem en krise. 

derfor kan omsorg fra andre gøre underværker. 

det fjerner ikke selve problemet, men det kan få 

én til at glemme, at man har det dårligt, mens man 

hygger sig sammen med sine venner. det kan måske 

også give én anledning til at bringe problemet på 

bane og få snakket med nogle andre om det.
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Tiden læger ikke alle sår
Jo voldsommere, mere dramatisk og 
uforudset den hændelse, der udløser 
krisen, er, desto større risiko er der for, 
at man kan få et traume, som ikke 
heler sig selv med tiden.
 Unge, der har været involveret i 
drukneulykker, trafikulykker, er blevet 
overfaldet eller har oplevet andre livs-
farlige eller voldelige situationer, kan 
have  svært ved at komme sig bagef-
ter.
 Nogle kan fortælle, hvordan de flere 
år senere nærmest genoplever situatio-
nen. Hvordan de har tendens til at være 
deprimerede og angste og måske går 

rundt og har det lidt skidt hele tiden.
Hverdagens stress og små problemer 
er sjældent den slags, der giver de store 
kriser. Det gælder dog om at få løst 
problemerne, mens de er små, så de 
ikke vokser sig store og uoverskuelige. 
Det kunne for eksempel være ting som

• at være træt af skolearbejdet

• at skændes med sine forældre om 
   penge, pjækkeri osv.

• at have for meget fritidsarbejde ved 
   siden af skolen

• at have for mange pligter derhjemme

• at have for få lommepenge

• at være bange for at gå til eksamen c

Andre kriser kan være så alvorlige, at 
de næsten ikke er til at komme igen-
nem. Det kan give mindreværdsfølelse, 
depression og angst. 

Man mister noget
Kriser kan blive udløst af begivenhe-
der, der med ét slag vender op og ned 
på den tilværelse, der før syntes tryg 
og normal. De kan også komme sni-
gende. 
 En krise er altid forbundet med et 
tab. Man mister noget, for eksempel 
en kæreste eller en ven, helbredet, ens 
selvtillid, troen på at livet er godt eller 
følelsen af at være tryg. 

Hvis bare jeg havde vidst, at det var naturligt, 

og at jeg kunne komme igennem det, 

så ville jeg ikke have været så bange og ude af mig selv.

jeg skal nok være der for dig." Men lige 
pludselig kan man føle, at man ikke 
kan mere. 
 Det er helt naturligt og tegn på, at 
man skal tage en pause, lytte til sine 
egne signaler, snakke med andre og 
måske sige lidt fra. Og det kan man 
godt gøre og samtidig blive ved med 
at være en god ven. 

Hvad er en krise?
Der er forskellige former for kriser. 
Nogle kriser kan man næsten forud-
sige og andre opstår uden varsel på 
grund af meget voldsomme og over-
vældende begivenheder. Små kriser 
kan være med til at styrke én. 
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Krise

Egentlig psykisk belastning vil oftest 
opstå, hvis man for eksempel oplever:

• Alvorlig, kronisk sygdom

• Vold, voldtægt eller seksuelt misbrug

• Vedholdende chikane, mobning, 
   forfølgelse eller diskriminering

• Alvorlig sygdom,dødsfald eller 
 ulykker i familien

• At ens forældre skal skilles

• Krig og flugt

• At ens far eller mor skal i fængsel

• At ens far eller mor er alkoholiker

• At ens far eller mor er psykisk syg

• At ens forældre har store økonomiske  
problemer

eller hvis man:

• Spekulerer over, om man er 
   homoseksuel

• Har været skyld i en alvorlig 
   hændelse eller ulykke

• Er begyndt at eksperimentere 
   med stoffer

• Har lavet et eller andet kriminelt

Chokerende og voldsomme hændelser 
kan også resultere i:

• Kvalme og opkastninger

• Trang til at tisse hele tiden, 
 undertiden diarre

• Rysteture, hvor man ikke har kontrol 
   over musklerne 

• Pludselig koldsved over hele kroppen 

• Kraftig hjertebanken eller 
   åndedrætsbesvær

• Nogle kan endda besvime

Krisens forløb
Man kan ikke kan sige noget helt præ-
cist om, hvordan en krise vil forløbe. 
Det skyldes som nævnt, at vi menne-
sker reagerer forskelligt på de hændel-
ser, vi udsættes for i tilværelsen. Nogle 
af os har medfødte anlæg for at være 
meget stærke og robuste, mens andre 
er mere sarte og forsigtige. 
 Generelt kan man sige, at der efter 
choktilstanden vil være en periode, 
hvor man begynder at tilpasse sig til 
den forandrede virkelighed. Efter et 
halvt års tid skulle man gerne være i 
gang med livet igen, også selv om der 

stadigvæk forekommer tidspunkter, 
hvor det gør ondt. 
 Hvis det ikke er tilfældet, har man 
brug for professionel hjælp.

Skrammer på sjælen
Ingen kommer igennem livet uden 
skrammer på sjælen. Derfor er det 
også godt at vide noget om, hvad man 
kan gøre i situationer, hvor man enten 
selv føler sig ude af balance eller kan 
se, at en i vennekredsen har det skidt. 
 Vi handler på baggrund af, hvordan 
vi reagerer. Det er vigtigt at huske på, 
at reaktionerne hverken er tegn på 
svaghed eller begyndende sygdom. 
Det kan føles sådan, men bagefter vil 
man kunne se tilbage og sige: "Hvis 
bare jeg havde vidst, at det var natur-
ligt, og at jeg kunne komme igennem 
det, så ville jeg ikke have været så 
bange og ude af mig selv."

Kroppens advarsler
Kroppen udviser faresignaler, når den 
bliver belastet af voldsomme følelser 
og langvarigt stress. Hvis vi er opmærk-
somme over for kroppens signaler, kan 
vi finde ud af, hvornår der er grund til 
at stoppe op og tænke over, om alt er, 
som det skal være.
 Små problemer kan måske løses, 
inden de vokser sig store.
 Og hvis vi har brug for hjælp til noget, 
der er svært, er det ofte kroppen, der 
fortæller os det allerførst.

Man kan komme ud for mange grader 
af reaktioner. De mest generelle  
signaler er:

• Spændte, ømme og trætte muskler

• Søvnløshed

• Ondt i maven, i brystet eller i hovedet

• Svimmelhed
• Træthed
• Kraftig hjertebanken eller 
   åndedrætsbesvær
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nogle kriser går ikke over af 

sig selv, ligegyldigt hvor meget 

man snakker med sine venner, 

græder og raser og prøver at 

lade tiden gå.

Indimellem kan en krise eller et pro-
blem fylde så meget i én, at man går 
helt i stå. Det kan være som at befinde 
sig i et mørkt hul, hvor man ikke kan 
se noget lys forude. Man kan ikke kon-
centrere sig, har ikke lyst til noget og 
kan ikke "tage sig sammen". Selv om 
ens venner har sagt, at man bare skal 
ringe eller sige til, hvis man har behov 
for dem, orker man ikke at tage initiativ 
til at få ringet eller talt med dem.
 De opdager derfor ikke, hvor slemt 
man har det. Selv om man selv synes, 
at det kan ses på lang afstand, kan 
de ikke vide, at man er langt nede. 
Man bliver så at sige usynlig for både 
sig selv og dem. Samtidig kan man 
blive rasende, hvis man fornemmer, at 
andre kigger på én.

 

ikke rigtig, hvad det handler om.
"Det kender jeg godt," kunne de finde 
på at sige. "Jeg så en gang en film i 
fjernsynet, som gav mig samme angst." 
Men det er sgu' ikke det samme.
 Selv om jeg har gået til psykolog i 
lang tid, har jeg stadig lidt angst i mig 
i dag. Når jeg sidder i en stor forsam-
ling, føler jeg tydeligt, at folk iagttager 
mig. Og det har helt sikkert noget at 
gøre med, at jeg mistede min mor. 
Jeg blev ligesom bange for omverde-
nen, da hun døde. 
 Bare ved at snakke med en enkelt 
person, kan jeg blive angst. Kroppen 
reagerer med det samme. Den er ble-
vet vant til, at sådan skal den reagere, 
når man kommer i kontakt med andre. 
 Jeg har fået nogle fif af psykologen: 
Jeg skal prøve at fokusere på noget 
andet, når jeg snakker med andre eller 
er i en forsamling, for eksempel tænke  
på, at jeg har et blåt mærke i panden. 
Bare fokusere på nogle andre ting." c

Tegn på ubalance

Tegn på alvorlig psykisk ubalance er, 
når du har det på flere af disse måder:

• Når ens hjerte indimellem begynder  
 at slå kraftigt og uregelmæssigt

• Når man begynder at svede i hænd
 erne eller ofte får koldsved på pan
den

• Når man begynder at stamme og 
 ikke kan finde de rette ord

• Når man får besvær med at huske og 
 med at koncentrere sig

• Når man har svært ved at se andre 
 mennesker i øjnene og fastholde  
 blikket

• Når man undgår andre mennesker, 
 ikke tager telefonen, ikke vil holde 
 aftaler osv.

• Når man har svært ved at finde ud   
 af, hvem man selv er

• Hvis man hele tiden synes, der er  
 noget galt med ens krop og ikke vil  
 spise eller skiftevis spiser en hel   
 masse og kaster op

• Hvis man synes, man har mærkelige  
 og fremmede tanker

Martin fortæller: "Lige efter min mor 
døde, udviklede jeg en form for angst. 
En dag i toget følte jeg lige pludselig, 
at folk kiggede så underligt på mig. 
Jeg troede, at jeg var ved at blive 
sindssyg. Jeg kan huske, jeg tænkte: 
“Hvad er nu det for noget? Hvorfor er 
jeg bange for, at folk kigger på mig?”
 I starten ville jeg ikke snakke med 
nogen om det, fordi jeg var bange for, 
at det var mig, der var blevet splitter-
ravende sindssyg. Jeg følte også, at jeg 
så sur ud. Bare den måde jeg så ud på 
i spejlet ... jeg måtte hele tiden sikre 
mig, at min mund sad rigtigt. Det kan 
godt virke komisk, når man hører det. 
Det er meget svært at sætte sig ind i, 
hvis man ikke har været ude for det, 
men når man selv har oplevet angst på 
den måde, så virker det helt naturligt.  

 Jeg har fået nogle piller, og nu er 
det begyndt at holde op. Men det var 
meget ubehageligt, for hvis jeg mødte 
nogen, jeg ikke havde snakket med i 
lang tid, havde jeg svært ved at snakke 
med dem. Men folk lagde ikke mærke 
til noget. 
 Derfor har jeg været nødt til at for-
klare det, og det har været svært, for 
folk kan ikke rigtig forstå det og ved 
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Hjælp

Angst
Angst er en stærk følelsesmæssig 
reaktion, der kan opleves som en slags 
spænding, sammensnøring eller tryk 
i kroppen (for eksempel brystkassen). 
Psykisk kan den variere i styrke fra let 
angst til stærk frygt, skræk eller panik. 
I det omfang angsten svarer til en 
virkelig fare, kan den betegnes som 
normal. I det omfang den er alt for 
stærk i forhold til de virkelige forhold, 
kan den betegnes som unormal eller 
sygelig – og så har man behov for 
hjælp. Man kan blive bange for at dø 
eller blive sindssyg, fordi angsten kan 
være så overvældende.
 Selv om man ikke kan dø af det eller 
risikere at blive sindssyg, er tvivlen og 
følelsen slem nok i sig selv.
 Da Martin kom til psykolog, fik han 
samtidig også noget medicin. Det hjalp 
tilsammen så meget, at han kunne få 
sin hverdag til at fungere nogenlunde 
og passe sin skole. Hvis han ikke havde 
fået hjælp, kunne det meget let have 
udviklet sig til en kronisk tilstand, hvor 
han ikke ville have turdet være sammen 
med andre mennesker. Han var tæt på 
at isolere sig fuldstændigt for at undgå, 
at noget som helst skulle udløse den 
angst, der overvældede ham, når han 
var sammen med andre mennesker. 

Lene fortæller om en svær tid:
“Den vinter, jeg tænker på, var jeg 16 
år gammel. Den står stadigvæk, som 
noget af det værste, jeg har oplevet. 
Min far og mor var lige blevet skilt og 
hele familien var uvenner over, hvor vi 
skulle holde jul. Jeg var meget ked af 
det, og jeg syntes, det var synd for min 
mor. Jeg følte, at hun var blevet svigtet. 
 Jeg savnede også min far og kunne 
ikke forstå, at han bare kunne forlade 
os og alt det, vi havde haft sammen. 
Jeg havde altid troet, at det ville vare 
ved. Ja, jeg havde i hvert fald ikke 
tænkt, at det ikke ville. 
 Samtidig gik det ikke så godt med 
min kæreste – faktisk gik det meget 
skidt. Der var hele tiden en dårlig 
stemning, og jeg havde på fornem-
melsen, at det ikke ville holde ret 
meget længere. 
 Alt knugede sig sammen, og jeg følte 
ikke, at jeg kunne være mig selv nogen 
steder. For hver dag, der gik, blev jeg 
mere og mere sort. Jeg var ikke bare 
ked af det. Jeg følte, at jeg var på vej 
ned ad en rutchebane. Det blev bare 
værre og værre, og jeg kunne ikke 
holde ud at være til.
 Om natten gjorde det så ondt i mig, 
at jeg bad til Gud for at få det til at 
holde op. Jeg bad hele tiden, for jeg 

Depression
Der kan være en tendens til at tro, 
at det er tomme trusler, når nogen 
taler om selvmord. For hvis de virkelig 
mente det, ville de nok ikke snakke om 
det. Men det er en holdning, man skal 
være meget forsigtig med. Mange, der 
taler om det, forsøger det faktisk også. 
Men de kan hjælpes, hvis man griber 
ind hurtigt nok.

Sig det til nogen
Depression, "nedtrykt" sindsstemning, 
kan skyldes en særlig tildragelse (som 
for eksempel chok, tab eller dødsfald) 
eller være reaktion på en periode 
med følelsesmæssig belastning. En 
depressiv kan udvise alle grader af 
forbigående nedtrykthed til dybt og 
vedholdende tungsind. For at man kan 
tale om depression som en sygdom, 
kræves der en varighed på mindst to 
uger, hvor man har flere af de følgen
de symptomer:
 Nedtrykthed, nedsat energi, nedsat 
lyst eller interesse, bliver meget let 
træt, har dødstanker, følelser af værdi
løshed og skyldfølelse, koncentrations
besvær, søvnforstyrrelser og appetit 
eller vægtændring. 
 Tilstanden er meget lidelsesfuld.
 Når man er angst, depressiv eller 
har andre symptomer på psykologiske 

problemer, kan man have god hjælp 
af samtaleterapi og måske medicinsk 
behandling.
 Men man er nødt til at sige til nogen, 
at man har brug for hjælp. Hjælpen 
kommer ikke af sig selv.

Hvad kan du gøre?
• Opsøge egen læge/skolelæge/
 sundhedsplejerske, som kan finde ud  
af den rette behandling hos en
 psykolog eller en psykiater

• Tale med et menneske, 
   man har tillid til 
 • forældre, 
 • lærer, 
 • ven/veninde, 
 • venners forældre, 
 • privatpraktiserende psykolog 
 • terapeut, 

• Tag kontakt med en rådgivnings 
 og hjælpelinie. Se side 58.



vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg 
havde lyst til at råbe: “Hjælp, hjælp 
mig en eller anden,” men hvem skulle 
jeg råbe til, der var ingen, som kunne 
hjælpe mig. Det var ligesom, jeg var 
lukket inde i et helvede, og jeg kunne 
simpelthen ikke komme ud. Jeg kunne 
heller ikke græde. Jeg havde bare lyst 
til at dø, og jeg var meget bange for, at 
det aldrig ville holde op. 
 Jeg husker, at jeg ikke troede på, 
det ville holde op, og derfor vidste 
jeg også, at jeg ikke ville kunne holde 
ud at leve ret meget længere. Hvis 
jeg forsøgte at tale om det, blev det 
endnu værre.
 En dag fortalte jeg alligevel en lille 
smule af det til en af mine veninder. 
Hun syntes, det lød helt galt, og det 
endte med, at jeg kom til lægen.  
Derefter talte jeg med en, der havde 
forstand på familieproblemer.
 Hun sagde, at jeg havde en depres-
sion, og at det kunne holde op igen. 
Jeg kan stadigvæk huske den lettelse, 
det var at få at vide, hvad der var galt. 
Og at få at vide, at der kunne gøres 
noget ved det.
Det tog ret lang tid, før jeg fik det rig-

tigt godt igen, og i et halvt år fik jeg 
medicin. Nogen kalder den medicin 
for "lykkepiller", og det gør mig vred, 
fordi pillerne kun hjalp mig til at få 
det nogenlunde godt – og langt fra 
gjorde mig lykkelig. 
 Først, da stemningen i min familie 
blev bedre, kunne jeg langsomt mærke, 
at jeg selv fik det bedre. Jeg begyndte 
at tale om, hvordan jeg havde det. 
Både til min mor og min far. Men 
rigtig glad blev jeg først meget senere. 
 Hvis jeg indimellem føler mig lidt 
nede, kan jeg stadig blive helt bange 
for at få en depression igen. Heldigvis, 
kan man sige, ved jeg nu, hvad jeg kan 
gøre, hvis det skulle ske. Jeg ved, det 
hjælper at få fortalt andre i detaljer, 
hvordan man har det. Men det skal 
være til nogen, som er tålmodige og 
har lyst til at lytte.
 Selv om det er fem år siden, jeg fik at 
vide, at jeg led af en depression, er det 
lykkedes mig ikke at falde tilbage i det 
mørke hul.”j
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Tegn på depression er

• når man har tanker om at tage 
 sig eget liv, fordi man ikke længere  
tror på, at der findes en løsning 
 på problemerne

• når man ikke kan tænke klart

• når man ikke tror, andre kan 
 hjælpe én

• når man er ude af stand til at 
 overskue sin situation 

• når man begynder at tale om 
 selvmord "for at lette byrden for  
 dem alle sammen"

• når man driver rundt uden 
 at kunne samle sig om noget

Symptomer

Hvis du selv eller en af dine venner i 
længere tid har haft flere af følgen
de symptomer, skal I søge hjælp:

• Nedsat humør

• Søvnproblemer

• Tænker på selvmord

• Har mistet lysten til livet

• Har koncentrationsproblemer

• Har lyst til at ligge i sengen hele  
 tiden

• Er plaget af triste tanker om livet  
 og fremtiden

• Er angst

• Får lyst til alkohol og stoffer for at  
 få de ubehagelige følelser til at  
 forsvinde
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Hjælp

Børnetelefonen 
Telefonrådgivning: 3555 5555
www.bornenettet.dk 

Det kriminAlpræVentiVe 
råD 
www.crimprev.dk med link 
til chatside for børn/unge 
www.crimprevchat.dk 

BørneråDet 
www.borneradet.dk

www.netStof.Dk
Telefonrådgivning om alkoholmisbrug: 
8033 0610

pAtientforeninger 
Alle almindelige kroniske sygdomme 
hører ind under en patientforening. 
Hvis du har en kronisk sygdom eller er 
pårørende, kan du indhente information 
og ofte rådgivning i patientforeningen, 
som du finder i telefonbogen eller ved 
at søge på nettet.

HAnDicApforeninger 
Mange handicap hører ind under en 
forening, som man kan konsultere, 
for eksempel Foreningen for polio-, 
trafik- og ulykkesramte.
www.ptu.dk 

SinD-linien 
Rådgivning for mennesker i krise, psy-
kisk syge og/eller pårørende, venner, 
naboer m.fl.: 3536 2600
Hverdage kl. 16.00 - kl. 24.00

Her får du hjælp

Ung på linie  
Telefonrådgivning: 7012 1000
Alle hverdage kl. 18.00 - kl. 22.00 
søndag kl. 15.00 - kl. 22.00 www.dr.dk/
skum/ungonline 

kommUnen 
Gratis og anonym rådgivning. 
Slå op i den lokale telefonbog og find 
nummeret på den kommune, du bor i. 

liVSlinjen 
Telefonrådgivning: 7020 1201
Hverdage kl. 16.00 - kl. 20.00
www.livslinjen.dk 

etniSk minoritet 
Tilhører du sådan en gruppe, og har du 
problemer, kan du via nettet indhente 
oplysninger om, hvor i landet du kan få 
hjælp og rådgivning. 
ww.ms.dk/minoritet/ungerådgivning 



Medmenneskelighed

upartiskhed 

neutralitet 

uafhængighed

frivillig tjeneste 

enhed 

almengyldighed

Dansk Røde Kors arbejder 
efter syv grundlæggende 

principper, som er fælles for 
hele Røde Kors-bevægelsen: 

d

Dansk Røde Kors
Landskontoret
Blegdamsvej 27
2100 København Ø
Tlf.: 3525 9200
Fax: 3525 9292
www.redcross.dk
E-mail: drc@redcross.dk




