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EN SKILSMISSE
S ET F RA H A N S, H EN D ES
O G BA RN E T S V I N KEL

MAN GÅR I
STYKKER,
MEN VOKSER
SAMMEN I NY
SJOV FORM
Lasse, Lilja og Frejamay er ikke i familie, men de har allesammen
været en del af en skilsmisse. Det er svært at mærke andre og tage hensyn, når
man selv er fyldt op af følelser. Her ser vi skilsmissen fra tre vinkler, og ja,
de gør allesammen ondt på meget forskellig måde.
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DET SIGER EN MAND

”HV I S J E G
KU N N E G Ø R E
N O GE T O M,
VI LLE J E G … ”
Det tog lang tid for Lasse Lavrsen
og hans ekskone at blive skilt. Så
lang tid, at han lukkede ned for sine
følelser og mistede blikket
for sine børn.
Min skilsmisse var virkelig hård og trak virkelig
ud. Min ekskone og jeg havde haft det svært i en
lang periode: Under hendes graviditet med vores
andet barn og faktisk også før. Det var tydeligt,
hvad der skulle ske. Men det skete ikke. Vi havde
haft svært ved at få børn, så da vi fik chancen for
at få barn nummer to, tog vi imod den, selvom vi
ikke havde det godt.
– Jeg kan ikke huske, hvornår vi begyndte at slippe
hinanden, men det kom længere og længere ud.
Det følelsesmæssige rum forsvandt. Der var ingen intimitet, og vi begyndte hver især at arbejde
meget. Der er nogle, der siger, at man glider fra
hinanden, hvis man arbejder for meget. Men vi
gled fra hinanden, og så begyndte vi at arbejde
meget. Vi lavede alting hver for sig. Vi sov også
hver for dig. Det var under påskud af, at vores
søn sov uroligt, men det gjorde han faktisk ikke.

Navn: Lasse Lavrsen
Alder: 41 år
Job: Journalist og forfatter til bl.a. bogen
”Rotter og skilsmisse”, der omhandler hans
egen skilsmisse og har undertitlen ”om dyr i
oprustning og en mand i nedsmeltning”.
Skilsmissen kort: Blev skilt for seks år
siden efter seks års ægteskab. Dengang
var hans og ekskonens søn tre år og deres
datter fire måneder. I dag er han gift igen og
har en søn på to år med sin kone.

– Man går ikke fra hinanden, når den ene part er
gravid. Men det ville nok have været bedre, hvis
vi havde gjort det. Særligt fødslen var hård. Det
er jo det mest intime rum, og meningen er, at
det skal være det lykkeligste øjeblik, fordi det er
så smukt med det barn, der kommer … Men når
man har det så dårligt sammen, bliver det rum,
der skulle være så kærligt, koldt.
– Den første tid med et nyfødt barn, er en meget
intens psykologisk periode. Hvis det er et godt
parforhold, er det intenst på en lykkelig måde, men
når der er problemer i forholdet, er det bare hårdt.
Jeg var angst for fremtiden, og hvad der skulle
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ske, hvis jeg var ærlig overfor min ekskone og
mig selv, så jeg endte med at lukke ned og blive
helt afmattet.
– Det var ikke sådan, at jeg frøs min datter ude.
Men jeg så hende ikke. Når man får et lille barn,
kan de fleste slet ikke få nok af at kigge på det,
kilde det på maven, snuse til det – sådan et lille
barn er jo så blødt og lækkert. Men det gjorde
jeg slet ikke, fordi jeg havde lukket ned. Det var
ikke noget rationelt valg. Det var bare sådan, det
var. Jeg flygtede ind i praktik. Jeg gik med min
treårige dreng i svømmehallen, lavede mad, gik
på arbejde osv. Jeg blev sådan en mr. fix it. Jeg
var også meget selvoptaget og selvcentreret og
til stede i egne følelser og problemer. Når man
bliver skilt, fylder børnene på en forkert måde.
Man tænker på dem med sorg og i forbindelse
med praktik. De får ikke lov til bare at fylde i sig
selv. På et tidspunkt sagde min søn: ”far, jeg savner
dig, selvom du er her.”
– Da min datter var fire måneder, flyttede min
ekskone og jeg fra hinanden. Jeg havde regnet
med, at der dér ville komme en forløsning og
noget klarhed og luft, men det fik jeg ikke. Det
kom først, da jeg skulle på barsel med min datter,
da hun var seks måneder gammel. Første dag,
jeg skulle være sammen med hende, mødtes min
ekskone og jeg om morgenen. Her fik jeg min
datter i en bæresele, og da jeg fik hende helt tæt
ind til kroppen, skete der noget. Jeg kunne mærke hende. Hun kiggede på mig, jeg kiggede på
hende, og for første gang så jeg hende rigtigt.
Jeg lukkede øjnene op og kunne igen se mit liv.
Der kom klarhed over situationen, og jeg kunne
give slip på opmagasinerede følelser af stress og
frustrationer. F.eks. havde jeg prøvet at lade være
med at være sur på min ekskone, fordi jeg havde
fået rollen, som ”bødlen”, fordi det var mig, der
tog det endelig skridt til skilsmissen, men efter at
have set min datter blev jeg mere ærlig.
– Hvis jeg kunne gøre noget om i dag, ville jeg
ikke være så bange for mine egne følelser – og
manglende følelser. Jeg ville have været mere ærlig
overfor mig selv og overfor min ekskone, så havde
skilsmissen nok ikke trukket så langt ud. Jeg er
stor tilhænger af at feje ting ind under gulvtæppet,
men det her var nok for meget.
– Jeg tror stadig lige så meget på ægteskabet og
livslang kærlighed, som jeg gjorde jeg første gang,
jeg blev gift. Jeg har ikke nogen god forklaring
på, hvorfor jeg gør det. Men jeg regner med at
være gift med hende, jeg er gift med nu, altid.
Den eneste forskel på at blive gift for første og
for anden gang er, at ægteskabet måske er lidt
mindre uskyldigt anden gang, fordi der følger en
ekskone og/eller en eksmand med.
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”N ÅR M AN FØ RST ELSK E R E T
AN DET M EN N ESKE, KAN MA N
DA I KKE BARE STO P P E
PÅ KO M M AN DO”
Da Lilja Scherfigs kæreste gik fra hende, følte hun tomhed og chok: Manden
i hendes liv, faren til hendes barn og hendes arbejdsmakker ville være
sammen med en anden. Men hun fandt en anden måde at elske ham på.

E

n aften så vi et kærlighedsdrama i fjernsynet sammen, Otto og jeg. Kvinden i filmen sagde til manden: ”Jeg føler ikke, du
elsker mig mere!” Og så svarede manden:
”Nej, det gør jeg heller ikke!” Jeg ved ikke hvorfor,
men jeg blev påvirket af klippet, og vendte mig
mod Otto og sagde: ”Jeg føler ikke, at du elsker
mig mere” og regnede med, at han selvfølgelig
ville sige ”jo, jeg gør”, men han sagde: ”Nej, jeg er
ikke forelsket i dig mere ….” Og så kom det hele
på bordet, at han var forelsket i en anden og ikke
længere ville være sammen med mig. Så smadrede
jeg en kop og smed hans billedeillustrationer ned
fra væggen.
– Jeg var i chok. Jeg kan huske, at jeg gik tur omkring Damhussøen og følte sort tomhed og dybt
chok over, at mit livs kærlighed, faren til mit barn,
Otto, ville forlade mig. Jeg havde aldrig troet, det
skulle ske. Hvad nu med vores lille familie? Vores
søn? Og hvad med fremtiden? Jeg troede faktisk,
Otto elskede mig ubetinget. At opdage, han ikke
gjorde, var virkelig hårdt. Så dér gik jeg, rundt og
rundt om Damhussøen og følte den største smerte
og meningsløshed. Men så kom der også en ny
følelse ind i mig, den varede bare tre sekunder,
men det var en varm følelse som skyllede gennem
mig, et slags sus af frihed, og en stemme råbte:
”Lilja is back, baby! Lilja is back!”
Efter de tre sekunder var jeg tilbage i sorgen og
følelsen af opløsning, men den lille frihedsfølelse
kom gudskelov tilbage. Igen og igen ville håbet
frem. For dybt i mit hjerte savnede jeg at være mig.
Bare mig, Lilja, i det her smukke liv. Med min søn
i hånden, selvfølgelig. Men uden parforholdets
trygge slumretæppe over mine skuldre.
– Det var en følsom tid bagefter, jeg var knust.

Jeg græd og ville have ham tilbage, skrev mails,
tiggede og bad, og svor at jeg ville vente på ham
med åbne arme, til han kom til fornuft. Men da
det virkelig gik op for mig, at det var slut, for altså,
han rendte jo rundt og var forelsket i en anden,
da jeg virkelig fattede dét, fik jeg lavet lyse striber,
købte en dagbog og startede til salsa.
– Jeg kom igennem den hårde tid, fordi mine venner hjalp mig. Min bedste ven ringede til mig hver
dag og spurgte: ”Hvordan har du det så i dag?” De
dage, hvor jeg savnede Otto, sagde han: ”Otto var
da også for dum.” Og hvis jeg var helt manisk, så
sagde han: ”Nej, hvordan har du det virkeligt?” Og
hvis jeg begyndte at tale om tomhed, så sagde han:
”Hey, du syntes da også, at det var røvsygt nogle
gange” og på den måde sørgede han for, at jeg ikke
blev offeret. Det var konstruktivt, for i og med at jeg
ikke var et offer, kunne jeg mærke mig selv, mine
drømme og min glæde over de dejlige ting i livet.
– Otto og jeg havde ikke kun kærlighed og barn
sammen, vi arbejdede også tæt sammen om at lave
bøger. Vi skabte børnelitteratur, der er prisbelønnet for at være eksperimenterende og tage større
temaer op, og sammen kunne vi virkelig noget. Vi
havde et brand. Skulle vi nu også til at slå denne
succes i stykker? Skulle vi stoppe med at arbejde
sammen? Det virkede meningsløst – vi havde så
meget sammen: Kollegaerne, projekterne, vores
fælles vennekreds ville blive revet op med rode.
– Først var jeg dog så såret, at jeg tænkte – jeg
vil ikke arbejde med ham mere! Men samtidig
var vi midt i at lave Mayland-kalenderen, hvor
jeg rimede, og han tegnede, og den blev vi nødt
til at gøre færdig. Vi havde også sagt ja til at lave
bogen ”Farfar”, så sådan måtte det være. Fagligt

Navn: Lilja Scherfig
Alder: 48 år
Job: Forfatter – både til prisbelønnet børnelitteratur såsom ”Farfar” og ”Rævefælden”, som Liljas ekskæreste
Otto Dickmeiss har været illustrator på. Hun har også
skrevet ungdomsromaner, bl.a. Bobolina.
Skilsmissen kort: Otto og Lilja var ikke gift, men de
havde været sammen i otte år og gik fra hinanden for
fire år siden. Da de gik fra hinanden, var deres dreng
fem år. I dag har Lilja en ny kæreste.

var vi et godt makkerpar, fordi vi begge er så følelsesladede, dramatiske og sentimentale – mig
i mine skriverier og ham i hans streg. Normalt
plejede vi at være helt inde i hinandens processer, men efter bruddet var vi sammen så lidt som
overhovedet muligt og sendte ting til hinanden
via mail. Jeg endte tit med at græde, når vi var
sammen, og der kom hurtigt noget privat ind
over, og jeg tænkte: Jeg gider simpelthen ikke at
arbejde mere med dig! Derfor valgte jeg også at
arbejde med andre tegnere.
– I dag arbejder vi sammen igen, og det føles
godt, vi er i gang med en bog, der hedder ”På
dybt vand”. Og vi er igen inde over hinandens
processer. Det, at vi kender hinanden så godt
fra vores forhold, gør, at vi forstår hinanden bedre, end hvis vi blot var kollegaer uden en fortid
sammen. Jeg kender hans reaktionsmønster, så jeg
kan afkode ham lynhurtigt. Hvis han er stille, så
ved jeg, at der er noget galt. Til gengæld kender

Otto mig så godt, at han ved, at jeg siger alt, hvad
jeg føler…Når jeg arbejder sammen med andre
tegnere, pakker jeg tingene mere ind og er mere
hverdagshøflig.
– Men der kan dog godt opstå drama, når vi arbejder sammen, for ved siden af skal vi også samarbejde om vores fælles barn, og det kan godt smitte
af på hinanden. Vi har haft en ordning, hvor vores
barn har boet skiftevis hver anden dag hos mig og
hos Otto, da vi bor på samme vej. Otto ville gerne
ændre ordningen til 7/7 af hensyn til hans kæreste,
og jeg havde svært ved at skulle savne min egen
dreng så mange dage, så jeg blev ulykkelig, og det
endte med, at Otto råbte: ”Hvordan fanden skal
jeg kunne tilfredsstille alle?” Det var ren Woody
Allen. To voksne mennesker mødes og snakker
om at rykke på datoer, og straks bryder begge
sammen i krampegråd – vi endte med at afprøve
7/7-ordningen.
Næste dag grinede vi over vores sårbarhed. Jeg tror

faktisk, at vores kontroltab kun er godt i forhold
til vores arbejde, hvor vi jo netop skal turde vise
sårbarhed i vores bøger.
– Dengang jeg var sammen med Otto, var jeg
hver dag meget taknemmelig. Og det er jeg stadig. Jeg er så glad for, at Otto stadig er i mit liv,
vi har verdens sødeste dreng, og vi kan lave fantastiske bøger sammen. Otto er et af de sødeste
mennesker, og jeg kan simpelthen ikke være sur
og bitter på ham, bare fordi han ikke ville være
kærester længere.
– For os blev skilsmissen et ”vi ses på en ny måde”
i stedet for et ”farvel”. Jeg hader ideen om et farvel.
Når man først elsker et andet menneske, kan man
da ikke bare stoppe på kommando. Når folk dør,
siger vi jo også: ”RIP, vi ses på den anden side”.
Vi ses. Ikke farvel. Otto og jeg ses på en ny måde,
og jeg synes, vi har fået et smukt venskab og et
inspirerende arbejdsfællesskab ud af det.
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D E T S I G ER D E T VO KS N E BA RN

” MIN E FO RÆ LDRE HAR I KKE
TALT SAM M EN I 30 ÅR”
Frejamays forældre blev skilt, da hun var tre år. Og allerede på det
tidspunkt blev det hendes opgave at være budbringer mellem moren og
faren. I dag har hun selv valgt ægteskabet fra.

J

eg har et enkelt minde fra før, mine forældre blev skilt: Jeg har fået en splint i
foden og sidder på skødet af min mor,
mens min far tager splinten ud. Det er
det eneste, jeg kan huske, fra de var sammen.
– Jeg husker ikke selv skilsmissen. Jeg var tre år.
Men jeg husker glimt derefter. Min mor og far
ville ikke tale sammen, så jeg blev budbringeren.
Min bror og jeg boede hos min mor ved Sønderborg, og så var vi hos min far, der flyttede til
Padborg, hver tredje weekend. Når han kom og
hentede hos, holdt han ude på en parkeringsplads
foran min mors hus, og så gik min bror og jeg selv
derud med vores tasker. De sagde ikke et ord til
hinanden, og min far var aldrig inde og se vores
værelser. Han spurgte aldrig, hvordan vi havde
haft det hos min mor. Han ville ikke høre om
hende. Så jeg blev stille og fik hensynsbetændelse.
Jeg syntes, det var synd for min far. Og jeg talte
ikke om, hvordan jeg havde det - heller ikke til
min mor.
– Det blev aldrig sagt, at jeg ikke måtte tale om
min mor, når jeg var hos min far, eller omvendt.
Men det lå i luften – den var helt fortættet af det.
Ligesom hvis man har haft et stort skænderi og får
lyst til at åbne vinduet. Sådan fyldte alt det usagte.
– Jeg ved stadigvæk ikke præcist, hvad der er sket
mellem min mor og far, men jeg har hørt lidt
igennem årene. Min far mente, at min mor var
psykisk syg, og min mor mente, at min far drak.
De har hadet hinanden, og har ladet det eskalere.
De har ikke vidst, hvad det gør ved børn. Nogle
gange kommer jeg til at sige ”min skilsmisse” om
deres skilsmisse, fordi det føltes, som om det var
mig, der blev skilt i to.
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– Når jeg havde fødselsdag, foregik det benhårdt:
Var jeg hos min far i den weekend, jeg havde
fødselsdag, skulle jeg holde den hos ham, og var
jeg hos min mor, skulle jeg holde den hos hende.
Og så ringede jeg til den, jeg ikke var sammen
med, hvor jeg følte, at jeg skulle undskylde for at
være dér - at jeg ikke kunne dele mig i to. I dag
har jeg det stadig sådan, at jeg ikke kan lide at
fejre mig selv.
– Engang, hvor vi havde været hos min far, afleverede han os en halv time for sent ude på
parkeringspladsen – der har sikkert været kø på
motorvejen. Bagefter sagde min mor, at jeg skulle
sige til ham, at hvis han gjorde det igen, så fik han
ikke vores pas med næste gang. Det var tit de pas,
der blev brugt som straf, fordi de skulle bruges,
når vi skulle frem og tilbage til Tyskland. En gang
fik vi ikke vores pas med, så da vores far kom for
at hente os, kørte han igen, og så stod min bror
og jeg dér alene på parkeringspladsen og måtte
gå tilbage til vores mor.
– Det eneste sted, hvor jeg kunne være mig selv,
var hos min farmor i Tyskland – min oma, som
jeg så, når vi var hos min far hver tredje weekend.
Det var ikke, fordi vi talte om, hvad der foregik.
Men dér havde jeg plads til at være mig. Dér var
der plads til at være barn og lege med legetøj, og
dér følte jeg mig ikke forladt. Hun tog sig af mig.
Det var en ventil at være dér. Men det var ikke
nok, og senere blev jeg selvskadende.
– Da jeg skulle konfirmeres, ville min mor gerne
have et bidrag fra min far, og da de ikke talte
sammen, skulle jeg spørge ham, om han ville
betale. Det ville han ikke, for han syntes allerede
at han betalte via børnepengene, og det skulle

jeg så gå tilbage til min mor og sige. Og sådan
gik det frem og tilbage. Det blev så grimt. Min
far kom ikke til konfirmationen. Det ville han
ikke, fordi hele min mors familie var der. Selve
konfirmationen var den værste dag i mit liv. Der
var 60 mennesker, men jeg har aldrig følt mig så
ensom. Jeg havde haft så travlt med alt det, der
var foregået, at jeg slet ikke havde forberedt mig.
Jeg vidste ikke, at jeg skulle holde en takketale
eller skrive en takkesang. Det gik først op for mig,
at jeg skulle sige noget, da min mor rejste sig og
sagde ”er der flere indslag?” med hentydning til
mig. Jeg følte mig så til grin og forkert. Som om
jeg ikke var glad nok.
– I 30 år har min mor og far ikke talt sammen.
Det eneste, der har kunnet få dem ind i samme
rum, var, hvis de skulle mødes i statsamtet. I dag
har jeg ikke længere hensynsbetændelse. Jeg har
retten til min egen historie, og derfor fortæller jeg
den. Min mor ved godt, at det var været svært og
har sagt undskyld flere gange, men min far forstår
det ikke rigtigt. I dag ser jeg min mor tit, og min
far taler jeg med i telefonen hver 14. dag, men
han har stadig ikke set sine børnebørn.
– Jeg har aldrig drømt om mand, villa og vovse.
Det billede er blevet smadret. Og jeg kan ikke forestille mig at være gift. I dag har jeg to døtre, som jeg
har fået med en mand, jeg ikke har været kæreste
med. Vores første datter fik vi efter en engangsaffære, og da det fungerede, besluttede vi os for at få
et barn til, og det fik vi via fertilitetsbehandling,
fordi vi syntes, det ville være mærkeligt at skulle
være sammen. Han kommer tit og er en god far,
så mine børn får en far og en mor, der kan være
sammen. Vi skylder ikke hinanden noget andet
end at være gode forældre sammen.

Navn: Frejamay November Vinnifred
Lindholt
Alder: 35 år
Job: Erhvervscoach og blogger på
Frejamaynovember.dk
Skilsmissen kort: Da de var henholdsvis 25 og 30 år, blev Frejamays mor
og far skilt. Dengang var hun tre år,
og hendes lillebror halvandet. I dag er
Frejamay mor til to døtre – en på tre
år, og en der er født i maj i år, som hun
har fået sammen med en mand, hun
aldrig har været kæreste med.
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