Du får et knæk som
fyret. Men du skal ikke
acceptere skammen.
Vibeke Møller (42)

Lad os tale om det. Det, vi fortier, fornægter og går i en
stor bue udenom. Det, der holder os nede. Mød tre modige
kvinder, der har ligget under for et tabu – og brudt det. Og
hør, hvorfor det kan være så invaliderende ikke at gøre det.
Af Johanne Luise Boesdal

Hvorfor?

Psykoterapeut Ellen Skipper sætter ord på det,
vi har så svært ved at tale om: tabuer.
Hvad er et tabu?
“Et tabu er noget, der er farligt at berøre eller
at omtale. Noget, der truer fællesskabet og de
sociale sammenhænge, vi befinder os i.”
Hvilket formål tjener tabuer?
“Tilbage i tiden er tabuer blevet brugt til at
bibeholde en magt, struktur eller et hierarki
i samfundet. Tabuer er med til at holde befolkningen i ro. Tidligere var det religionen,
som satte retningslinjerne. I dag er det sådan
noget som homoseksualitet og skilsmisse, der
for eksempel truer vores opfattelse af, hvordan en familie skal se ud. Og de mennesker,
der bryder ud af den store gruppe, oplever
den indbyggede trussel, et tabu har i sig. At
være uden for gruppen kan være livsfarligt,
da vi mennesker rent biologisk er bygget til
at overleve i grupper og derfor har brug for
at lave nogle regler, der får gruppen til at
holde sammen.”
Hvorfor er det vigtigt at bryde tabuer?
“Hvis du ikke får brudt med følelsen af skam,
overtager du den udefrakommende overbevisning om, at der er grund til at skamme sig.
Du stempler dig selv som værende forkert
og uden værdi. Og går du med den følelse
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længe, kan det udvikle sig til depression og
resultere i selvmord. Det er ubærligt på sigt at
leve med følelsen af, at man ikke har værdi. Selv
om vi for eksempel i Danmark har et samfund,
hvor vi gør meget ud af at inkludere dem, der
falder uden for gruppen af raske og arbejdende
mennesker, er det for mange stadig et tabu.
Hvis vi er uden arbejde, skammer vi os over
ikke at bidrage til samfundshjulet, og hvis vi er
psykisk syge, skammer vi os over ikke at kunne
evne så meget. Den skam er den mest invaliderende følelse. Det er den, der er allersværest at
arbejde med.”
Hvad sker der, når vi så bryder tabuerne?
“Det, du er oppe imod, når du bryder med et
tabu, det er truslen om eksklusion. At blive
hængt ud, isoleret og forladt. Og det er meget
stærke følelser, der i den grad aktiverer vores
overlevelsesdrift. Omvendt kan det at bryde
med et tabu give dig en masse positiv energi,
da du fralægger dig følelsen af ikke at være
god nok. Du får lagt tabuet tilbage til dem,
det kommer fra. Men det kan også have meget
store omkostninger at bryde med et tabu. Overlevelsen ligger i at finde nogen, der er i samme
båd, så du kan få et nyt tilhørsforhold. Du må
ikke svæve rundt alene.”

Hvad skal jeg gøre mig klart, når jeg
står over for at skulle bryde et tabu?
“Fortæl det første gang åbent og ærligt
til nogen, du kan stole på og har tillid til.
Det kan være en i familien, en god ven …
eller en terapeut, hvis du ikke kan se andre
muligheder. Det handler om at kunne
spejle sig i en andens øjne og blive tryg
ved sin fortælling. Følelsen af sikkerhed er
en forudsætning for den efterfølgende og
nødvendige selvaccept. Sig det højt. Skriv
artikler om det, deltag i debatter og diskussioner, kom ud med det, fordi det almengør
det usagte. Det almengjorte er du ikke
alene om, og i fællesskabsfølelsen ligger sikkerheden. Med den sikkerhed i bagagen kan
du oparbejde et større og større selvværd.
Og være med til at skabe håb for andre, der
er tynget af samme tabu.”

Du bliver
ikke mere rask
af at leve et
dobbeltliv.

Ellen Skipper
er dipl. psyko
terapeut MPF.
Ellenskipper.dk

Jeg tænkte, nej,
det rammer ikke
mig. Men jeg tog fejl.
Anja Tanggaard (40)

Bettina Randahl Bigum (42)
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“Jeg følte mig
ramt på min
selvtillid og
min faglighed.”
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at du nødvendigvis skal acceptere nedturen – og
skammen. Den flovhed, jeg følte, opstod jo,
fordi der eksisterer et tabu om det at miste sit
job. En samfundsnorm, som siger, at vi skal
have et arbejde for rigtigt at have værdi og være
en del af fællesskabet. Og det er hårdt, når du
ikke længere tilhører den gruppe.”

Da Anja Tanggaard blev skilt fra sine børns far for lidt over
halvandet år siden, troede hun, det ville tage nogle måneder
at finde et nyt ståsted. Det tog længere tid. Anja blev ramt af
ensomhed og kom først på benene, da hun sagde det højt.
foto: kirstine Mengel

Rygklapperi – nej tak

foto: winnie methmann

Vibeke Møller har prøvet det to gange.
At blive fyret og få en stor del af sit
identitetsgrundlag revet væk under sig. Sidste
gang var i slutningen af 2010, hvor hun mistede
sin stilling som konsulent og underviser. En
fyring, der kom bag på hende, og som for alvor
rykkede på hendes selvopfattelse.
“Jeg vidste godt, det ikke kørte supergodt for
virksomheden, men jeg sad med et meget specialiseret område og kunne ikke lige erstattes.
Principielt forstod jeg, at det kunne gå begge
veje, men alligevel blev jeg overrasket over, at
det blev mig, der røg. Det gjorde jeg faktisk.”
Selv om Vibeke godt kunne se, at hun var
blevet opsagt som en del af en større fyringsrunde, som ikke skulle tages personligt, huske
de hendes følelser ikke helt det. Hun pegede
tabu-pilen på sig selv.
“Jeg var simpelthen flov over, at jeg var en
af dem, der var blevet ramt af en fyring. En af
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dem, der ikke kunne holde på et job – sådan
opfattede jeg det selv. Der var jo nogle tilbage,
som ikke var blevet fyret, og dem var jeg ikke
iblandt. Det gav mig en følelse af at være blevet
vejet – og fundet for let. Jeg kunne godt sige,
at jeg var blevet fyret, men det var med en flov
smag i munden og en frygt for at blive dømt på
det. Jeg forestillede mig, at folk ville stemple
mig som en af dem, man ikke gider at have
ansat. En af dem, man godt kan undvære.”
Inderst inde vidste og ved hun godt, at det er
naturligt at føle sig ramt på sit selvværd i den
situation, hun har været i. At erhvervspsyko
loger sammenligner en fyring med dødsfald og
skilsmisse, som er så voldsomme indgreb i ens
liv, at de har en stor psykologisk indvirkning på,
hvem du er. Og hvem du tror, du er.
“Som fyret får du en eller anden form for
knæk. Det knæk kan komme af mange årsager
og have mange ansigter, men det betyder ikke,
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hår og makeup: trine ebsen

Vibeke Møller har følt panikken to gange. Panikken ved
ikke at have et arbejde og vide, hvor pengene skal komme
fra. Og skammen ved ikke at føle sig god nok. Den har
hun heldigvis visket væk, men det har krævet tid.

“Hvis jeg mærker
den indre uro,
der kendetegner
ensomhed for
mig, sætter jeg
mig lige ned for at
anerkende: Det er
sådan, jeg har det.”

hår og makeup: gitte samsøe

Den
flovhed, jeg
følte, opstod
jo, fordi der
eksisterer et
tabu om det at
miste sit job.

For Vibeke har åbenhed været det, der bedst
hjalp hende igennem. Rygklapperi derimod var
ingen hjælp.
“Jeg oplevede af og til, at når folk spurgte ind
til, hvordan jeg havde det, så blev det lidt for
meget rygklapperi og høflighedsfraser. Hvor
folk bare siger: ‘Det skal nok gå’. Indimellem
havde jeg også brug for, at folk syntes, det var
synd for mig. Bestemt. Men andre gange havde
jeg også brug for, at folk rent faktisk lyttede til
det, jeg sagde, og kom med mere konstruktive
input, som kunne være til gavn i forhold til
jobsøgningen. At folk rent faktisk gad snakke
om det svære i situationen.”
Efter et par måneders ledighed oplevede hun
også, at folk holdt mere og mere op med at
spørge ind til, hvordan hun havde det. De, der
gjorde, sagde til hende, at nu måtte hun også se
at komme videre.
“Efter et stykke tid manglede jeg lidt for
ståelsen fra den ydre omgangskreds for, at jeg
rent faktisk ikke lå på sofaen og hyggede mig,
men havde det pissehårdt. Rent mentalt er du
sindssygt presset som ledig. Alt er usikkert,
økonomien og fremtiden hænger i en tynd
tråd – du har i den grad kniven på struben.
Jeg kunne godt have brugt mere accept af, at
du mentalt er ret meget på arbejde, når du er
jobsøgende. Jeg kæmpede i forvejen med mig
selv og var nok min egen værste fjende, fordi
jeg mistede troen på mit eget værd.”
Efter endnu et par måneder begyndte hun at
blive kaldt til samtaler, og der kom forskellige
jobmuligheder i spil, som hun troede på. Og de
troede heldigvis på hende. Vibeke har i dag en
ansættelse inden for sit fag og ser tilbage på de
to fyringer som tidspunkter i sit liv, hvor hun
har følt sig ekskluderet fra fællesskabet.
“I forhold til mig selv ville jeg ønske, at
jeg havde været lidt mere disciplineret i selve
jobsøgningsforløbet – men følelsesmæssigt
knap så hård ved mig selv. Det giver jo ingen
mening at føle sig flov. Hvis jeg skal komme
med et godt råd, er det vigtigste at give plads
til, at du som fyret er vred, ked af det og
frustreret. Og anerkendelse af, hvor stort et
indgreb i livet,det er. Det er ikke en lille ting,
der er overstået efter en uges tid ...”

“En veninde sagde til mig kort tid efter
skilsmissen, at jeg ville blive ensom i
en periode. Det studsede jeg over, men tænkte,
nej, det rammer ikke mig. Jeg kan jo godt
lide at være alene! Jeg tog fejl. Følelsen kom
snigende som indre uro et par timer efter, at
børnene var taget over til deres far, og gjorde
mig uudholdeligt ked af det og trist.”
Anja Tanggard blev skilt fra sine børns far for
godt halvandet år siden og lever i dag med en
ordning, hvor hun fordelt på 14 dage har sine
børn ni dage ad gangen og derefter er alene i
fem dage. De første par måneder alene gik med
praktiske gøremål. Det var først, da det ydre
kaos var ved at forsvinde, at en følelse af ensomhed og rastløshed forplantede sig og gjorde
alene-dagene til timer, som skulle overstås.
“Til at begynde med flygtede jeg fra følelsen
og sørgede for aldrig at være alene hjemme
lørdag aften, altid at have aftaler med mine
veninder eller min familie.”
Hun fandt en måde at undgå ensomheden på,
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Jeg har ikke mødt
andre, der har sagt til
mig: ‘Ved du hvad, jeg
er sgu ensom’.
men ikke en løsning på problemet. Aftalerne
var en brandslukning, der hjalp hende igennem weekenderne her og nu, men ensomheden
vendte altid tilbage. Som en følelse af at svæve
rundt alene.
“Løsningen på mit problem fandt jeg først,
da jeg tilfældigt fik kontakt med en terapeut,
fordi jeg gerne ville finde et NLP-kursus. Her
fik jeg arbejdet med både min skilsmisse og
den ensomhed, der var blevet en konsekvens af
den. Min terapeut sagde til mig, at jeg var nødt
til at gå ind i følelsen og finde ud af, hvad det
handlede om – i stedet for hele tiden at flygte
fra det, der gjorde mig trist.”

Som en del af processen skulle Anja øve sig
i at sige det højt. Det var ikke en øvelse, der
krævede den store træning. Hun havde det så
dårligt på det tidspunkt, at det var nødvendigt
at sætte ord på det.
“Da jeg fortalte om min følelse af ensomhed
til min mor, fortalte hun, at dengang min far
rejste meget, var hun også ensom indimellem.
Så tænkte jeg bare: Nej, det var du ikke. Der
er stor forskel på at være alene og at savne et
menneske, som kommer hjem til dig – og så at
være alene, som jeg er, hvor der ikke kommer
nogen hjem. Jeg har ikke lige nogen, jeg kan
læne mig op ad i sofaen. Nogen, som hjælper
mig med praktiske ting, tager på ferie med mig
eller fejrer min fødselsdag. Der er stor forskel
på ensomhed og savn.”
Anja har også mødt mennesker, mange faktisk, der kan nikke genkendende til følelsen af
ensomhed og rastløshed. Blandt andet gennem
Singleplus-netværket, som hun meldte sig ind
i, og det hjælper hende at tale med de andre
medlemmer om det.
“At melde mig ind i Singleplus var et bevidst
valg, jeg tog omkring ni måneder efter skilsmissen, hvor jeg stoppede op og tænkte: Jamen
det her, det går bare ikke! Jeg bliver nødt til
at gøre noget selv for at komme videre og væk
fra den her følelse af forladthed. Jeg skal ud og
møde nogle andre mennesker … og simpelthen få mig et liv. Det har været det bedste, jeg
har gjort for mig selv. Jeg har mødt en masse
mennesker, der kan nikke genkendende til min
situation, mennesker, jeg kan snakke med, gå
i biografen med og ses med – også når jeg har
mine børn. Det har virkelig været det perfekte
netværk for mig.”

Konfrontationen
Anja har også haft behov for at konfrontere sig
selv med følelsen af ensomhed og udfordre den.
“For ganske nylig havde jeg et projekt med,
at jeg gerne ville prøve at være alene, for at se
om jeg kunne gøre det til en rar ting. Jeg bookede derfor et sommerhus en hel weekend og
tog af sted med en stak bøger, en notesblok og
noget god mad. Jeg havde faktisk en okay weekend, hvor jeg hyggede mig i mit eget selskab.
Jeg tænkte, at det ville have været rart, hvis der
havde været nogen at gå en tur med, men jeg
fik ikke følelsen af, at jeg måtte tage hjem.”
For det måtte hun ellers godt. Pakke bilen og
tage hjem, hvis det blev for svært. Sommerhusturen var en test, ikke et krav. Men tristheden
kom først i bilen på vej hjem, hvor hun følte, at
det var forkert, at hun skulle tage af sted alene
sådan her.
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“Det gik op for mig
engang i 30’erne, at jeg
måtte foretage nogle
forandringer, hvis jeg
skulle få det godt.”

Bettina Randahl Bigum har levet med en bipolar diagnose
og taget antidepressiv medicin i mere end 20 år. Men hun
skulle igennem mange fortielser og løgne, inden hun valgte
at stå ved sig selv og fortælle sin livshistorie, som den er.
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Bettina er stresset. Hun er 20 år,
rejseleder i Frankrig og typen, som
sætter rigtig mange skibe i søen. Hendes
hjerne kører på højtryk, indtil hun en dag
bryder sammen efter søvnløse uger. Hun kan
ikke stoppe strømmen af tanker selv og bliver
indlagt og medicineret. Uden at vide hvad
hun fejler.
Bettina er i dag 43 år og ved helt præcis,
hvad hun fejler. Hun har en bipolar diagnose,
det, man tidligere kaldte maniodepressiv.
“Mit første sygdomsforløb var som en
tsunami, der kom og lagde alt øde, og jeg vidste ikke, hvad der var op eller ned i noget som
helst. Næste forløb kom først otte år senere,
hvor jeg var på Færøerne i forbindelse med
mit speciale på biologistudiet – og igen havde
sagt ja til for mange og for store opgaver.”
Men hvor hun tidligere har haft meget
svært ved at indrømme det over for sig selv og
sine omgivelser, er hun i dag meget bevidst
om, hvad hun kan kapere – og hvornår hun
skal sige fra.
“Da jeg opdagede, at jeg havde den her
sygdom, reagerede jeg i første omgang
med en blanding af ærgrelse, irritation og
fornægtelse. Der er ikke psykisk sygdom i min
familie, og jeg forstod det simpelthen ikke. I
dag har jeg accepteret min sygdom og har en
hel redskabskasse af teknikker, jeg kan hive
frem, hvis jeg mærker advarselssignalerne på
manien. Og jeg er generelt blevet langt bedre
til at tage det i opløbet.”
Alligevel oplever Bettina at blive behandlet, som om hun er syg hele tiden. Mange
mennesker har opfattelsen af, at en bipolar
diagnose er en kronisk og konstant lidelse.
Derfor kan det være svært at tro på, at hun
kan blive mere og mere rask, når omgivelserne fastholder hende i, at hun er syg.
“Igennem de seneste 10 er der blevet
længere og længere mellem mine maniske
sygdomsperioder, og det er nu fem år siden,
jeg sidst var syg med mani. Jeg føler, at jeg
er blevet så god til at passe på mig selv, at jeg
kan håndtere det, inden det kommer så langt,
at jeg ryger helt ud i en mani. Men det er ikke

den forventning, jeg møder ude i verden – og
når jeg for eksempel sidder til en jobsamtale.
Og folk har ikke modet til at spørge ind.”

Levet med løgne
Den forventning er en af grundene til, at Bettina har levet et dobbeltliv i mere end 15 år.
“Jeg begyndte at lyve om, hvor jeg kendte
folk fra. De venner, jeg havde fået igennem
mine behandlingsforløb, sagde jeg til andre
venner, at jeg havde mødt på en højskole. Jeg
navigerede fuldstændigt naturligt rundt i de
her små løgne, men de tyngede mig og gjorde
det svært for mig at se mig selv i spejlet. Du
bliver ikke mere rask af at leve et dobbeltliv.
Men det tror jeg, vi er mange med psykiske
lidelser, der gør.”
For Bettina var det mest triste, at hun
mødte stor forståelse for sine løgne i sin omgangskreds. Accepten af, at hun fortiede ting,
den fik hun uden spørgsmål. Desværre.
“Det er jo drilsk, det her med tabu ...”
Hun tager en lang tænkepause, inden hun
fortsætter:

Jeg siger til folk, at
de godt må spørge ind.
Men også, at vi ikke
behøver tale om det.
“Da jeg efter et kuldsejlet biologistudie
læste til bibliotekar, fortalte jeg det til nogle
få, og der var 100 procent forståelse for, at
det ikke skulle siges videre. Netop det siger jo
meget om, hvor tabubelagt det egentlig er at
lide af en psykisk sygdom. Min egen grund til
ikke at tale højt om det var, at jeg var nervøs
for, om det ville påvirke mine muligheder for
at få et fast job efterfølgende.”
Fordi det har været så tabubelagt et emne
at tale om, har hun også brugt rigtig meget
krudt igennem årene på at justere sin fortælling om sig selv. Og få den fremstillet i det
leje, hvor hun følte den hørte hjemme.
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“Da jeg kom hjem, følte jeg mig helt tappet
for energi. Jeg er en meget ekstrovert type, der
får energi af at være sammen med andre mennesker, så efter en weekend alene var jeg i bund
på alle fronter. Men i dag, hvor jeg har det på
afstand, synes jeg, det var en god idé at tage af
sted. Jeg bestod testen, og det er faktisk okay
at føle tristhed indimellem. Hellere det end
at flygte fra sine følelser. Det bekræftede mig
også i, at der ikke er noget, du ikke kan, fordi
du er alene. Jeg havde tidligere en forestilling
om, at alting i verden handler om at gøre noget
sammen med andre mennesker. Det har jeg
erkendt, at det ikke gør, og det har givet mig en
nyfunden ro.”
Det tager bare tid, meget længere tid, end
Anja nogensinde havde drømt om. Her halv
andet år efter skilsmissen er hun der. Næsten.
“Der er jo altid plads til forbedringer på
det personlige plan, og jeg øver mig stadig i at
gøre tingene bedre. Hvis jeg mærker den indre
uro, der kendetegner følelsen af ensomhed for
mig, sætter jeg mig lige ned og mærker efter
for ligesom at anerkende: Det er sådan, jeg har
det. I de fleste tilfælde hjælper det mig igennem
følelsen – og når det ikke gør, kan jeg godt
finde på at ringe til min veninde og spørge, om
vi skal gå en tur sammen eller lave en biografaftale. Jeg siger ikke til hende, at jeg gerne vil
mødes, fordi jeg føler mig ensom. Jeg spørger
bare, om hun vil ses. Et par timers selskab er
nok, så finder jeg balancen igen og kan sagtens
tage hjem og være alene resten af dagen.”
Når hun fortæller folk om sin ensomhedsfølelse, kender mange den udmærket godt. Og
det i sig selv er en rigtig god grund til at tale
mere om den, mener hun. For de fortæller ikke
om den selv. Ensomhed er et tabu.
“Jeg har mærket, at det var et tabu på den
måde, at jeg ikke har mødt andre, der har sagt
til mig: ‘Ved du hvad, jeg er sgu ensom’. Men
hvis jeg fortæller folk, at jeg har en følelse af
ensomhed eller rastløshed, ved folk godt, hvad
jeg snakker om. Jeg tror, de fleste har svært ved
at komme ud med det, fordi de tænker: Det er
der nok ikke nogen, der gider høre på. Eller:
Det er alt for følelsesbetonet og skaber kun dårlig stemning. Jeg sagde det også kun højt, fordi
jeg var presset til det. Det har jo aldrig været
særlig smart at være svag … og for mig er det
lidt et svaghedstegn at være ensom og ligesom
have stunder i tilværelsen, der bare ikke er rare
at være i. Det ser bedre ud på overfladen, hvis
du har styr på tingene, og alting fungerer. Men
det er min klare opfattelse i dag, at jo mere du
deler med andre, jo mere får du igen. For mig
har det i hvert fald haft en terapeutisk virkning
at sige det højt og udveksle mine oplevelser af
ensomhed med andre.”

“Da jeg tidligere skulle fortælle til få udvalgte, at jeg havde en psykisk sygdom, fortalte jeg
nærmest hele min livshistorie. Jeg kunne ikke
nøjes med at fortælle, at jeg havde en diagnose,
og så lukke den der – jeg skulle hver gang øse
ud af et langt livstraume. Så sker der typisk det,
at folk fortæller lignende sygdomshistorier af
misforstået indlevelse. Det er en meget naturlig
reaktion, folk vil gerne vise, at de kender til
problematikken, og jeg forstår dem godt … vi
vil så gerne stå lige i en samtale.”
Men hun følte sig alligevel sjældent forstået.
“Det gik op for mig engang i 30’erne, at
jeg måtte foretage nogle forandringer, hvis
jeg skulle få det godt. Jeg skrev meget dagbog
dengang og kunne se, at jeg havde skrevet, at
jeg drømte om at blive et helt menneske.”
På det tidspunkt var hun blevet fastansat
på et bibliotek og tog et bevidst valg om ikke
længere at skjule eller lyve om sin sygdom.
“Jeg planlagde, at jeg ville fortælle ledelsen
om min diagnose. Det blev vel modtaget, og
jeg gik videre og fortalte om min sygdom til
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mine nærmeste kolleger. Jeg tror, den åbenhed
er med til at holde mig rask. Troen på, at jeg er
god nok, som den jeg er. Og jeg tror på, at det
bliver nemmere med alderen at være ligeglad
med, hvad andre tænker. Du falder lidt mere til
ro med, hvem du er, hvad du har opnået – og
hvad du ikke har opnået. Det er jo ikke nogen
lille ting, men en stor erkendelse.”
Og så er det også okay at sige fra nogle
gange. For at passe på sig selv.
“Jeg har for eksempel oplevet en gang at
sidde til en hyggemiddag, hvor min sygdom
nærmest blev taget op som underholdende element, jeg skulle sætte ord på. ‘Har du nogen
sinde været ude og bruge en masse penge,
imens du var manisk?’. Ha, ha. Der meldte jeg
pas og sagde højt, at det emne havde jeg ikke
lyst til at tage hul på lige den aften.”

Små bidder
Bettina har nu en række teknikker, når hun møder nye mennesker. Hun har blandt andet lært
at fortælle sin historie i små bidder. Mest for

sin egen skyld, men også for at undgå en masse
medlidenhed, hun ikke kan bruge til så meget.
“Jeg kan for eksempel nøjes med at fortælle,
at jeg har en sygdom, der har den bivirkning, at
jeg indimellem ryster på hænderne. At det ikke
har med nervøsitet at gøre, så det skal I ikke
tænke videre over. Jeg siger til folk, at de godt
må være nysgerrige og spørge ind til min sygdom. Men også, at vi ikke behøver tale om det.”
Den ærlighed, der i dag har fået hende et
godt sted hen i livet, ville hun ønske omverde
nen også ville tage til sig. For hun oplever
stadig tavshed og akavede situationer, når det
gælder om at bryde tabuet.
“Ud over medlidenhed og sygdomshistorier
bliver jeg typisk mødt med en tavshed, der jo
naturligt nok bunder i usikkerhed. I de situationer ville jeg brændende ønske, at folk bare
ville spørge, om der er noget, de kan gøre? Der
opstår lidt den samme berøringsangst, som når
nogen er død. Folk vil på den ene side gerne
udtrykke empati – og på den anden side ved de
ikke helt, hvilket ben de skal stå på.”
For hende selv blev en venindes ekstra betænksomhed og umiddelbare spørgsmål redningen på en begivenhed på et tidspunkt, hvor hun
var syg med en depression oven på en mani.
“For nogle år tilbage skulle jeg til en stor fest
hos en meget god veninde. Jeg var syg og deprimeret, og hun spurgte mig, om der var noget,
hun kunne gøre for, at jeg ville have det bedre
med at deltage i festen. Jeg sagde, at jeg gerne
ville stå ude i køkkenet, så jeg havde nogle
opgaver, jeg kunne tage mig af. Hun spurgte,
om der i stedet for ikke var et menneske, jeg
ville foretrække at sidde ved siden af? Og det
var bare så godt set. Jeg fik en bordherre, der
kendte min situation, og på den måde kunne jeg
være deltagende i stedet for at isolere mig. Der
skal sjældent mere til end lidt ekstra omtanke.
Måske også at mødes på en anden måde, end
man plejer, eller at se en film sammen, som er
mindre krævende end en snak.”
Det er fem år siden, Bettina sidst har haft en
mani. Hun har været udfordret – senest til en
jobsamtale sidste år, hvor hun måtte have gang
i alle sine teknikker og ekstra medicin for ikke
at ende i mani. Hun fik jobbet. Og svarer gerne
på spørgsmål fra sine kolleger om, hvordan hun
har det. For sådan har hun det bedst.
27

