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Du skal tilbage i slægtens urgamle mønstre af sårede følelser og  
brodne kar, hvis du skal forstå den rolle, du selv spiller i din familie.  

og så skal du turde tage en konflikt, når den er der, for ikke  
at lade den gå videre til næste generation. 

Af  kAren greve  >  foto :  Pr ivAt,  istock  og  He iD i  MAxMil ing

t e m a

Plejeren Offeret KlOvnen Den alvOrlige OPtimisten 
initiativ tageren KOngen mægleren Den DybsinDige 

tjeneren Den effeKtive finD OrganisatOren meDløberen Den 
alvOrlige PrblemsK aberen Din Den rOlige DrOnningen 

blæKsPrutten Den sjOve vilDbassen DOvenDyret egOisten 
Den målretteDe DrømmerOlle Prinsessen PrOblemKnuseren 

Den hjælPsOmme altruisten Den sOrgløse reDDeren  
Den KlOge Den mørKe laK ajen Og hjælPeren Den 

tilPasningsDygtige uDglatteren Den flittige PrOfessOren 
Den glaDe tOssen Den ansvarlige Den mOralsKe 

CharmetrOlDen Den sensitive sPil KrænKeren Den visiOnære 
igangsætteren Den Kræ venDe Den! PerfeKtiOnisten 

livsnyDeren De lyttenDe bOhemen Den KritisKe unDersåtten 
Den sarte Pessimisten Den altOPOfrenDe 

leDeren Den rOlige
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Når du kender din 
rolle i familien, kan du 

ændre den. 
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r du mægleren i familien? Bossen på 
arbejde? Hjælperen blandt venner? 
Hvis du mangler idéer til etiket-
ter, du selv eller andre kan hæfte på 
dig, så prøv bare at bladre tilbage til 
første side af denne artikel. Der er 
masser at tage af. Hvad med char-
metrolden, den kritiske eller den 
sarte? De fleste af os indtager ikke 
bare én rolle, men mange og tit vidt 

forskellige roller 
afhængigt af, hvil-
ke mennesker vi 

har omkring os. Måske er din rolle 
i familien helt forskellig fra den, du 
har på jobbet og i din vennekreds. 
Det er før set, at en handlekraftig 
chef  bliver underdog, når hans mor 
træder ind i lokalet. 
Moderne familier og relationer er 
indviklede, og vores roller forandrer 
sig konstant. Det er der ikke noget 
galt i, så længe vi har det godt med 
at skifte mellem at være klovnen,  
der letter på stemningen og skaber 
harmoni i familien, og den skarpe 
organisator på arbejdet. Men hvis 
familien altid kun ser klovnen, så 

bliver det måske 
irriterende? Især 
hvis klovnerol-

len ender som en undskyldning for aldrig at tage 
hverken sig selv eller andre alvorligt. Og hvis vi 
sidder fast i en rolle, der er for snæver eller ek-
sempelvis dækker over angst for en eller anden 
underliggende konflikt, så ender vi måske med 
det, krops- og psykoterapeut Liv Dhanyo Thom-
mesen kalder ”et tema”.  Og så kan din rolle i sidste 
instans føre til dårligt selvværd, stress, angst for 
nærhed eller måske ligefrem misbrug.

Føl Forandringen
Liv Dhanyo Thommesen mener, at der i visse 
tilfælde skal andet og mere end kognitiv terapi 
til at bryde de mønstre, vi har med fra familien. 
Det kræver, at vi går ned i de dybere lag af vores 

hukommelse, der er implicitte og båret af krop og 
følelser snarere end af sprog og tanker. 
– De ting, vi siger til hinanden, er en del af vores 
relation. Men helt fra vi var spæde, er vi blevet 
ammet og berørt ind i et mønster, der passer med 
den familiedynamik, vi skulle være en del af. Hvis 
vi har brug for at bryde det mønster, skal vi ikke 
kun tænke og tale om forandring, vi skal mærke 
den helt ind i vores inderste hukommelseslag, 
siger Liv Dhanyo Thommesen.
Hun benytter metoden ”systemisk opstilling” til 
at hjælpe mennesker med at komme i kontakt 
med deres inderste hukommelseslag. Det er en 
metode, der bygger på en blanding af gestalt-
terapi, transaktionsanalyse og flere filosofiske og 
psykologiske retninger. I Tyskland er metoden 
en af de mest anerkendte og populære i forhold 
til at skabe udvikling og forandring – det gælder 
både i familiære relationer og professionelle re-
lationer på jobbet.
– I en familie er der altid mønstre, som gentager 
sig. Det kan være druk, depression, overgreb og 
spiseforstyrrelser, men også f.eks. en forkærlighed 
for det ældste barn eller for drenge på bekostning 
af piger. Første skridt på vejen til at forstå sin egen 

rolle er at afdække ens familielandskab med for-
ældre, søskende og bedsteforældre, forklarer Liv 
Dhanyo Thommesen.
Terapi med systemisk opstilling skal helst be-
gynde med en professionel terapeut som vejleder. 
Hos Liv Dhanyo Thommesen begynder du med 
en samtale om din familie. Herefter skal du lave 
et levende billede af din familie. Et ydre billede 
af, hvordan det føles at være dig. Til dette vælger 
du statister blandt andre deltagere i terapi, og de 
får rollerne som din mor og far og søskende.  Du 
skal også vælge én, der spiller dig. Du placerer 
dem alle i en opstilling på gulvet, og ud af det 
billede læser Liv Dhanyo Thommesen, hvordan 
dit forhold til din familie føles for dig.
– Hvis du placerer din mor og dig selv med ryg-
gen til hinanden, viser du, at der er afstand. Din 
mor ser dig ikke! Det gør noget ved dig at se den 
opstilling, du får en følelsesmæssig genkendelse – 
og vi har ofte brug for kleenex undervejs.

ansigt til ansigt
En familieopstilling kan føre frem til, at du ven-
der din mor og dig selv, så I står ansigt til ansigt, 
hvis det, du har brug for, er forsoning mellem jer. e Familieopstilling, sådan!

Systemisk opstilling er en terapiform, hvor du 
laver et billede med statister, der i et bestemt 
mønster på gulvet repræsenterer dine fami-
liemedlemmer i flere generationer. 

Det kan hjælpe dig til at se dit familiemønster 
og din egen rolle. F.eks. kan du måske se, at 
din søster står tættere på din mor end dig? 
At din far står med ryggen til hele sin fami-
lie, eller at din mormor kun ser sin søn, ikke 
sine to døtre?

Det er en måde at mærke de inderste lag i 
din hukommelse, fordi du konkret kan stille 
dig ind på din plads i familien, mærke hvordan 

det er – og herefter skifte til en bedre plads 
for dig. Du kan få mor-statisten til at vende 
sig mod dig og se dig. 

Vil du begynde i det små derhjemme, kan 
du tegne et billede af dit familiemønster. 
Det kan give dig et overblik, ikke mulighed 
for at mærke en forandring ved at ændre dit 
mønster.

Du kan se, hvordan en familieopstilling fore-
går i forskellige klip på YouTube fra ISFO (In-
stitut for Systemisk Opstilling). Se for ek-
sempel ISFO: Når barndommen gør ondt. 
Se også mere på Isfo.dk.
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Du kan selv træde ind i billedet i 
stedet for statisten og opleve den 
forsoning – og Liv Dhanyo Thom-
mesen medgiver gerne, at det kan 
lyde sært, men hun har mærket på 
egen krop, at det virker:
– Min far døde, da jeg var 19 år, 
og det var et traume for hele fa-
milien. Mange år senere i en op-
stilling blev min far stillet op. Jeg 
vidste selvfølgelig godt, at den ir-
ske mand i billedet ikke var min 
far. Han var en repræsentant, men 
jeg blev bedt om at kalde ham far, 
og min stemme blev helt rusten. 
Min krop reagerede som om, det 
var ham, og jeg kastede mig i ar-
mene på ham og fik endelig afslut-
tet noget, som følelsesmæssigt var 
uafsluttet for mig.
Opstillingen gjorde det nemmere 
at forliges med den rolle som hjæl-
per for sin mor, som Liv Dhanyo 
Thommesen påtog sig kort efter 
sin fars død. Og på samme måde 
oplever hun gang på gang, at familieopstillinger 
kan være med til at løse op for fastlåste roller:
– Jeg havde en kvinde, der oplevede, at hun blev 
overset at sin mor. I opstillingen så hun pludselig, 
at hendes mor også blev overset af sin mor, fordi 
mormoren helst ville have haft en dreng. Kvinden 
kom ud af offerrollen, fordi hun forstod, at hendes 
mors reaktion ikke handlede om hende. Den var 
et resultat af morens egne sårede følelser.

Klædt på til KonFliKt
Når du ved, hvor du står, og kender din egen rolle 
i familiens historie, bliver det også lettere at tage  
ansvar for, at konflikterne stopper og ikke fortsætter 
i næste generation. Med andre ord: Det kan klæde 
dig på til at turde tage aktuelle konflikter. 
Signe Saxe Jessen er konfliktmægler og kognitiv 
coach med 15 års erfaring i at løse konflikter. 
Hun har hjulpet uforsonlige ægtefæller, mødre og 
deres voksne døtre, bedsteforældre, der ikke måtte 
se deres børnebørn, og voksne søskende med et 

føle sig trygge. Beskedenhed og 
tilbageholden går tit på, at man 
ikke vil såre. Men det sårer ikke 
at være ærlig om sine følelser, det 
skaber tryghed og klarhed – så 
det er faktisk en pligt at fortælle, 
hvad man føler til sine nærmeste, 
understreger Signe Saxe Jessen.
Men det kan være svært …
– Rigtig mange kommer med et 
undvigende handlingsmønster. Vi 
glatter ud, går på kompromis, ba-
gatelliserer og får ikke sat foden 
ned af frygt for at blive uvenner, 
siger Signe Saxe Jessen.
Vi behøver ikke at være bange for 
konflikter, vi skal bare tackle dem 
rigtigt. Signe Saxe Jessen mener, 
at der særligt er to mønstre, vi skal 
være opmærksomme på, når vi vil 
ændre en rolle i familien eller i 
andre relationer: 
– Det ene er det undvigende 
mønster, hvor man forsøger at 
undgå al konflikt. Det andet er 

angriberen, der melder skarpt ud og gerne optrap-
per en konflikt. Det første skaber frustrationer på 
langt sigt, og det andet bliver for sårende.
Undviger vi for ofte, kan det ende med to ting: 
Enten eksploderer vi til sidst i en vrede, der er 
bygget op gennem flere år, eller også bliver vi 
skilt eller lægger vores søskende på is. Eller også 
bliver vi ulykkelige undervejs. Så inden det kom-
mer dertil, anbefaler Signe Saxe Jessen, at vi bli-
ver bevidste om vores handlingsmønster, og at vi 
åbner væsentlige konflikter for at afspænde dem.
– Det kræver mod at turde gå ind i en konflikt. 
Især hvis modparten undviger eller bagatelliserer 
sagen, så beslut dig på forhånd for at holde fast 
i at tale en konflikt igennem. Sæt ord på, hvad 
konflikten gør ved dig, fortæl om dine følelser, 
og husk at sige, hvad du ville ønske den anden 
gjorde, som ville gøre tingene lettere for dig. Når 
vi ønsker at ændre noget i en relation, skal vi gøre 
det lettest muligt for andre at komme os i møde, 
råder Signe Saxe Jessen. 

helt livs spændinger imellem sig. Og efter hendes 
mening kræver det én ting at bryde ud af en rolle. 
– Kodeordet er ”tryghed”. Og tryghed skaber man 
ved at sige fra uden at nedgøre den anden eller 
virke aggressiv. Det kan være en god idé at øve sig 
på mindre farlige relationer, f.eks. sige fra overfor  
en kollega, før man tager det store opgør med sin 
mor. Hvis I går fra en stemning af kunstige smil 
og usynlige sår i familien til at åbne alle konflikter, 
kræver det en meget bevidst indsats ikke at såre:
–  For at ændre dybe konflikter skal man ned un-
der vrede og irritation og i stedet bede om noget 
meget konkret fra de andre. Ofte er vi optaget af, 
hvad vi ikke vil. Kunsten er at holde fokus på, hvad 
vi ønsker, anbefaler Signe Saxe Jensen. 
Sagt på en anden måde: Lad være med at insistere 
på, at du ikke længere vil være klovnen i familien.  
Forklar hellere, at du ønsker dig mere ansvar og 
tillid og for eksempel gerne vil være den, der holder 
juleaften for alle. 
– Hvis du er konkret og melder klart ud,  vil andre >

Hvilken rolle passer til dig?
Find din personlighedstype, forstå dig selv, og få dermed 

en fornemmelse for den rolle, du vil trives i.

1. storesøster
Perfektionist, ordensmenne-
ske, detaljefokus, høj moral, 
stramt kropssprog, trives med 
klare rammer. Er vedholdende, 
praktisk og god til at afslutte 
opgaver.

2. HJælperen
Hjælpsom, smilende, fokuseret 
på andres behov, optimistisk og 
udadvendt, charmerende og god 
til at se andres potentialer, men 
ikke altid opmærksom på egne 
behov.

3. arBeJdsJernet
Flittig, effektiv og målrettet, god 
til at tilpasse sig, har overblik og 
kan nå meget, men kan også kol-
lapse pludseligt. Skaber netværk 
og resultater, gerne i højt tempo.

4. Føleren
Følsom, dybsindig, kreativ og ofte 
humørsvingende. Sætter et unikt 

personligt præg på deres omgivel-
ser. Har æstetisk sans og rummer 
alle følelser – også andres.

5. den introVerte
Privat, reflekteret, visionær og 
har overblik. God til at samle 
ekspertviden, til at være objek-
tiv og til at være alene. Ofte re-
spekteret. Taler ikke mere end 
nødvendigt.

6. analYtiKeren 
Skarpsindig, loyal, kritisk og al-
tid beredt på det værste. Har en 
tør humor og er god til at læse 
mellem linjerne. Ser vinkler og 
er analytisk. 

7. optiMisten
Idérig, eventyrlysten og sorgløs. 
Livligt og let kropssprog, smit-
tende engagement. Trives med 
valgmuligheder, men ikke med 
faste rammer.
Kilde: Resko.dk
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Det kræver mod at bryde et gammelt familiemønster og pludselig  
forvandle sig fra en velopdragen pige til en rappenskralde – eller gå imod 
den rolle som ambitiøs karrierekvinde, der ellers altid har været planen. 

Mød to kvinder, der hver især har skabt sig en ny rolle.

t e m a

bryD uD bryD uD bryD uD bryD uD bryD uD bryD uD 
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af af af af af af af af af af af af af af af af af af 
af af af af af af af af af af af af af af af af af 
Din Din Din Din Din Din Din Din Din Din Din Din Din Din 
Din Din Din Din Din Din Din Din Din Din Din Din Din Din 
Din Din Din Din Din Din Din Din Din Din Din Din Din Din 
rOlle! rOlle! rOlle! rOlle! rOlle! rOlle! rOlle! 
rOlle! rOlle! rOlle! rOlle! rOlle! rOlle! rOlle! 
rOlle! rOlle! rOlle! rOlle! rOlle! rOlle! rOlle! 
rOlle! rOlle! rOlle! rOlle! rOlle! rOlle! rOlle! 
rOlle! rOlle! rOlle! rOlle! rOlle! rOlle! rOlle! 

bryD uD
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f
ørste gang Christina Hedegaard Jørgensen 
svarede nogen igen, var i en lægekonsultation 
i USA. Hun var over 40 og lykkeligt gravid med 
sit tredje barn, og hun havde en klar oplevelse 
af at blive behandlet som et barn. De ameri-

kanske læger tog hendes alder meget alvorligt og 
insisterede på at gennemføre et hav af scanninger 
og prøver for at sikre graviditeten, selv om alt forløb 
normalt, og Christina var sund og rask.
– Jeg sad pænt og ventede på at få taget en ny 
prøve i over en time, og pludselig gav sygeplejer-
sken mig ordre til at drikke noget orange stads, 
så de kunne vurdere, om jeg havde sukkersyge. 
Det så ud til at være fyldt med farvestoffer, og jeg 
prøvede virkelig at leve sundt, og der følte jeg, at 
jeg måtte sætte min fod ned.
Sygeplejersken fremturer, men Christina står fast:
– Pludselig handlede det ikke kun om mig selv. 
Jeg havde et barn i maven, og jeg var nødt til at stå 
ved mig selv og min overbevisning for det barns 
skyld. Så jeg satte kanden med væske på disken, 
sagde ”rend mig” og skred uden videre –  uden at 
vende tilbage.
Christina endte med at føde sin datter i vand uden 
nogen form for overlægepanik eller teknisk over-
vågning, og det fik hende efterfølgende til at tænke 
en del over fordelene ved at turde sige fra, når man 
føler, at andre tramper hen over ens grænser.

sMil og ti stille
– Jeg er blevet opdraget til at være sød. Helt fra jeg 
var lille, stod der i barnets bog, at jeg var så nem og 
sød. I virkeligheden havde jeg kolik i flere måneder, 
men det gik ikke an at nævne, og sådan fortsatte 
det egentlig bare. Jeg fik ros for at være stille og 
velopdragen, og der var ikke plads til grimme følel-
ser i min familie.
Som voksen har Christina oplevet, at hendes be-
hagesyge indimellem gik alt for vidt:
– Da Donald Trump sagde, at kvinder bare skal ta-
ges ”by the pussy” fik jeg akut kvalme, for jeg har 
selv engang oplevet en mand, der gramsede på 
mig, og jeg sagde ikke noget til ham. Jeg gik bare, 
men jeg sagde ikke fra.

Det ville hun gøre i dag. Christina har nemlig fået 
bedre fornemmelse for sine egne grænser og fået 
smag for at handle efter sin egen overbevisning i 
stedet for at glatte ud og gøre, som andre forventer.
– Jeg får stadig hjertebanken, når en samtale ud-
vikler sig til en diskussion eller et skænderi, men 
jeg prøver at holde fast i, at konflikten ikke er farlig, 
og at jeg gerne må have en mening. Også selv om 
min mor bliver vred, for det gør hun stadig, når jeg 
ikke er enig med hende.
Det er nemlig i de vigtigste relationer, Christina 
oplever de mest angstprovokerende konflikter. En 
ting er at sige en ligegyldig læge imod. Noget andet 
er at gøre op med sin barndom med risiko for at 
gøre sin elskede mor ked af det.
– Jeg bebrejder ikke min mor noget. Hun er selv 
opdraget til at være sød, men jeg har i mange år 
beskyttet hende og tilsidesat mine egne følelser. 
For hvad nu hvis hun ikke kan lide mig, når jeg laver 
ballade? Jeg er stadig i en proces, men jeg er bedre 
til at stå ved den, jeg er. 

DEN gODE, SøDE pIgE ER VæK
christina Hedegaard Jørgensen er opdraget til at smile sødt, og hun skulle blive over 40 år,  

inden hun for første gang i stedet bed tænderne sammen og svarede igen.

Christina Hedegaard Jør-
gensen, 47 år, fødselshjæl-
per, gift og har tre børn på 

26, 10 og tre år.
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en BerøMt FaMilie
Hendes far var Ingmar Bergman, hendes mor 
var Liv Ullmann, og netop det slægtskab betød, 
at Linn Ullmann ikke kunne blive voksen hurtigt 
nok, mens hendes forældre aldrig selv blev rigtig 
voksne. Det og meget andet handler hendes nye, 
anmelderroste roman om.
”De urolige” af Linn Ullmann, Gyldendal, 2016.

de saMMenBragte og adsKilte
I den moderne familie af sammenbragte børn, så-
rede følelser og skuffede forventninger er det ikke 
så let at være lykkelig – men man kan jo gøre et 
forsøg – og så længe det er beskrevet med humor 
og finurlighed, er det både tankevækkende og un-
derholdende. 
”Lykkelige familier” af Christina Hesselholdt, Rosinante, 

2014.

slægtens ForBandelse 
Sidste bind i Køgekrøniken handler om en families 
udvikling gennem 50 år i kærlighed og krise mel-
lem børn, forældre og søskendeparret Henry og 
Leonora. Historien er en fortælling om den fami-
liefortid, man aldrig helt kan undslippe.
”Ilden” af Katrine Marie Guldager, Politikens Forlag, 2016. 

(Tidligere bind er Ulven, Lille hjerte, Den ny tid, Peters 

død, Bror og søster).

h v i s  D u  e r  n y s g e r r i g  P å  m e r e ,  s å  l æ s  . . .

C
æcilie Møller var et barn, der læste digte, så 
dokumentarfilm og skrev små noveller for sjov. 
Hun elskede at gå i skole – i modsætning til sin 
far, mor og søster, der ikke tilbragte mere tid 
end højst nødvendigt på skolebænken.

– Min far er sømand, min mor har en etårig handels-
eksamen, og min søster kunne ikke komme hurtigt 
nok ud af folkeskolen, men det lå ligesom i kortene, 
at jeg skulle læse videre. Jeg havde jo intellektuelle 
interesser og fik gode karakterer. 
Cæcilie fik aldrig sat spørgsmålstegn ved, om der 
nu også nødvendigvis går en lige linje fra en inte-
resse for bøger til et liv i yderste karrierespor, som 
kræver så meget andet end intellektuel kapacitet. 
Hun tog bare gymnasiet og strøg direkte på univer-
sitetet, ivrig efter at nå målet: et job i en internatio-
nal virksomhed med en god løn. Men meget hurtigt 
følte hun sig dårligt tilpas i studiemiljøet:
– Jeg var ikke glad, og jeg havde konstant dårlig 
samvittighed. Jeg kunne ikke finde ud af at slappe 
af, for jeg kunne altid gøre mere.

Cæcilie dukker op til færre og færre timer, mens 
hun får mere og mere hjertebanken, koldsved og 
til sidst angst for at gå på gaden. Hendes læge be-
kræfter, at hun har stress, og langsomt begynder 
hun at indse, at hun er på vej i en forkert retning.
– Jeg følte mig som en fiasko og var så bange for at 
skuffe mine forældre, hvis jeg sluttede studiet efter 
min bachelor. Det var en identitetskrise, for hvis jeg 
ikke var hende den intellektuelle, hvem var jeg så?

Hende, den Modige
Gennem samtaler med sin læge finder Cæcilie ud 
af, at hun må forstå, hvad der gør hende glad. Hun 

Cæcilie Møller, 26 år, 
content manager i et 
internetfirma, bor med 
sin hund Emmy.

I  V IR K ELIgHEDEN ER JEg 
IK K E a MBIT IøS

cæcilie Møller har altid været familiens kloge Åge. Hun skulle læse  
videre, gøre karriere og tjene kassen. Men allerede på studiet måtte 

hun bryde ud af rollen som den ambitiøse karrierekvinde.

skriver hver dag tre positive ting ned i sin kalender, 
og det viser sig, at ingen af de ting peger i retning 
af et karrierejob. 
Tværtimod er det noget med natur, dyr og gode 
oplevelser i fritiden. 
– Jeg skrev i en mail til min mor, at jeg ikke ville 
læse videre, men i stedet finde et arbejde. Jeg tror 
ikke helt, hun forstod hvorfor, men det vigtigste er, 
at både hun og min far efterfølgende har støttet 
mig i mit valg.
Beslutningen bliver ikke noget familiedrama. Og 
da først Cæcilie får overstået at fortælle om sin 
beslutning, begynder hun at føle sig bedre tilpas. 
I dag er hun taknemmelig for, at hun fik drejet af 
i tide og ikke nåede at tilbringe 10 år i et stresset 
job, som hun i virkeligheden aldrig har ønsket sig.
– Det kan godt være, at jeg læste bøger, men jeg 
gjorde også så meget andet som barn. Jeg har altid 
været glad for dyr, været optaget af miljø og natur, 
det var bare Kloge Åge, der var mest fokus på, og 
derfor troede jeg længe, at den rolle var min. n


