Anmeldt

Kultur
ikke får utløp for smerten mentalt, så kommer
den fysisk, sier hun.
Silje startet i ukentlig terapi. Noen ganger
dykket hun for dypt ned i ting for fort, og det
førte til flere innleggelser på psykiatrisk avdeling. Men det gikk fremover. I tillegg til å delta
aktivt i terapi, leste Silje alt hun kom over om
traumer og psykologi.
− Det var viktig for meg å stupe ned i det,
jeg skulle bli frisk! Jeg synes også at det er noe
interessant med det, selv om det er veldig vanskelig. Jeg liker å finne ut at ting er logisk, at
problemene mine henger sammen med det
jeg opplevde, sier Silje.

Da Silje Christine Engbråten var 33 år gammel,
begynte hun å huske
overgrepene hun ble
utsatt for som barn.
Årene som fulgte ble
knalltøffe, men nå har
hun gitt ut bok.

Stolthet

Dikt fra en overlevende
Tekst Renate Andersen
Foto Eva Kylland

I oppveksten lo og tøyset Silje bestandig, og
kom lett i kontakt med andre. Men hun slapp
aldri noen ordentlig innpå seg.
− Når jeg ser tilbake skjønner jeg at alt
henger sammen. Det er typisk at man får
relasjonsskader, spesielt når overgriper er
et familiemedlem, en person man egentlig
skulle kunne stole på, forteller Silje Christine
Engbråten (38).
Dissosiering og smerter

Hele livet har Silje hatt episoder der hun
plutselig har mistet hukommelsen og ikke
husket veien til steder hun kjenner godt, som
for eksempel kjøpesenteret i hjembyen. Hun
beskriver det som å skifte synsvinkel.
− Det kan ligne litt på schizofreni, men det
kalles å dissosiere. Traumene jeg fikk av opplevelsene da jeg var liten, var så store at kroppen
ikke klarte å forholde seg til det, så minnene
ble lukket inn i et rom i hjernen. Og så husket
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Jeg kan gli inn og ut av verden
For i denne verden kan jeg ikke finnes
når
lange armer
låser kroppen min i et kryss
i et kryss, som selen i en
alt for skummel berg og dalbane
ingenting kiler
Bare venter
Venter
i den slake bakken opp
På den vonde bakken ned
Og på at jeg kanskje i hver sving
Faller ut og dør

jeg det ikke før jeg var sterk nok til å forholde
meg til det, forteller Silje.
I tillegg hadde hun somatiske symptomer
som ingen leger fant noen fysisk årsak til.
Migreneanfall gjorde henne sengeliggende i
lang tid, og etter hvert begynte hun å få anfall
av panikkangst. Det førte til en utredning hos
psykolog.
I terapi for traumene

− Jeg fikk først diagnosen bipolar lidelse. I
utredningsprosessen begynte jeg å huske,
sier Silje.
Da minnene kom tilbake økte dissosieringen og hun ble veldig syk. Siden overgrepene
skjedde da Silje var fra tre-fire år gammel til
hun var rundt ti, var følelsene og reaksjonene
knyttet til traumene barnslige. Silje kaller de
forskjellige rommene i hukommelsen sin for
barnedelen og voksendelen.
− Da jeg begynte å huske, var jeg i barnedelen i ukesvis. Da oppførte jeg meg barnslig,
argumentasjonen min var helt «hull i hodet»,
jeg følte at folk var ute etter meg og at de syntes

Traumer og dissosiering
Dissosiering er en overlevelsesstrategi
hvor man ubevisst kobler fra følelser,
kropp og tanker under ekstrem belastning. Mennesker som vokser opp med
traumer som f.eks seksuelle overgrep
kan utvikle dissosiativ lidelse. Sentralt
for lidelsen er hull i hukommelsen
hvor ulike hendelser i nåtid og fortid er
borte, og en opplevelse av identitetsforvirring og identitetsveksling. Man
kan også oppleve en følelse av uvirkelighet, at omgivelsene virker ukjente,
eller forstyrrelse i tid og rom.
Kilde: Store Norske Leksikon

at jeg var stygg eller møkkete, forteller Silje.
Mens de psykiske problemene økte, ble de
fysiske smertene nesten borte. Migreneanfallene som alltid hadde vært en plage, forsvant
over natten.
− Kroppen min er merkelig sånn. Når jeg

En annen ting hun mener er avgjørende for
hvor hun står i dag, er at hun valgte å se på
seg selv som en overlevende etter overgrep,
ikke et overgrepsoffer.
− Går man inn i offerrollen, legger man ofte
ansvaret for å bli frisk på andre. Det er lett å
skli inn i den rollen, og jeg har full forståelse
for at mange gjør det. Men det gjør det vanskeligere å reise seg og bli frisk. Det ligger en
stolthet i å heller se på seg selv som en overlever, sier hun.
Silje understreker at det ikke er meningen
å få det til å høres enkelt ut, det er mange
faktorer som påvirker hvor godt man klarer
seg etter overgrep. Som hvor alvorlig traumet
var, hvor mye støtte man har rundt seg og hvor
trygt man har det ellers i livet.
− Jeg har vært veldig heldig. Familien min
trodde meg med en gang da jeg fortalte om
overgrepene, og sa: Dette skal du ikke stå alene
i. Jeg har fått god støtte gjennom hele prosessen, også fra gode venner. Og jeg hadde et stabilt liv da jeg begynte å jobbe med traumene. I
tillegg hadde jeg to flinke behandlere som jeg
hadde god kjemi med, forteller Silje.
Naturlig verktøy

Siden Silje alltid har vært opptatt av språk og
litteratur, ble skriving et naturlig verktøy i
terapien. Hun skrev om overgrepene og leste
det høyt for terapeuten. Jo flere ganger hun
gjorde det, jo lettere ble det.

Du har ikke bare
stjålet
kraften i mitt
barnlige
NEI
Du visket bort
hele ordet
Tretti års nei-tørke
mot leppene

− Etter hvert begynte det å bli et ganske
ålreit språk på historiene, og terapeuten
mente at det kunne være nyttig for andre. Og
jeg elsker å skrive dikt, så hvorfor ikke skrive
historiene om til dikt?
Diktene fylte til slutt en hel bok, «Bestefars
lange armer» som utgis på Liv forlag. Silje
beskriver boken slik: «En mørk bok om håp,
om seksuelle overgrep, og om å være en overlevende». Å skrive var en viktig del av terapien
og Silje er veldig glad for at det har blitt en
bok ut av det.
− De vonde erfaringene mine har blitt til
noe jeg kan bruke til noe positivt. Jeg leser fra
boken når jeg holder foredrag og jeg merker
at det påvirker folk at jeg snakker så direkte
om det som jeg gjør, fortelle Silje.
Språk for overgrep

Silje er nå nestleder i Mental Helse i Skien, og
hun brenner for å opplyse om overgrep. For
hvorfor skal dette være et tabu, når vi snakker
om alt mulig annet?
− Jo flere som vet at overgrep foregår, jo
vanskeligere blir det for overgriperne. Vi snakker med foreldre om at barn må ha et språk
for å snakke om sex og kropp fra de er små.
Man kan ikke si fra om noe man ikke vet hva
er, sier Silje.
Etter et foredrag hun holdt, fikk hun tilbakemelding om at det hadde vært tungt for
enkelte av tilhørerne, selv om Silje ikke hadde
fortalt detaljer fra overgrepene.
− Jeg blir litt forbanna egentlig. Når man
ikke har opplevd overgrep selv, skal man i alle
fall orke å høre om det. Ingen orker å fortelle
hvis ingen orker å høre. Det er viktig å bli
trodd og å få snakke om det for å bli friskere,
sier hun.
Silje har sydd sammen livet sitt igjen, har
landet på begge beina og der står hun enda
støere enn før. Nå håper hun at boken hennes
vil bidra til åpenhet og gi håp til andre som
har overlevd overgrep. •

Nødhjelp
til foreldre
«Jeg kan rett og slett ikke få presisert nok
betydningen av å ikke lenger være kul»,
skriver Lars Halse Kneppe om foreldres
rolle. I hodet på en tenåring er sjeldent
godt skrevet, morsom og troverdig
hjelpelitteratur fra en fagperson. Boka
kan treffe mange foreldre som føler seg
hjelpeløse i møtet med en ungdomshverdag som ser svært annerledes ut enn vi
husker fra egne tenår.
Forfatteren er psykolog med jobb i
pedagogisk-psykologisk tjeneste, og
åpner boka med en anekdote fra egen
ungdomstid, minnet om da han som
20-åring kom hjem til jul, og moren så på
ham med undrende blikk. «Det er bare så
rart at du er blitt hyggelig igjen», forklarte
hun. For Lars hadde ikke snakket med
moren sin på syv år.
Kneppe tar opp temaer som sosiale
medier, grensesetting, sex, spiseforstyrrelser, skolevegring, angst, ensomhet. Når
bør vi bekymre oss? Hva kan hjelpe?
Treffsikre betraktninger kommer på
løpende bånd, som at «frykt smitter med
blikkets hastighet» – en påminnelse om
å ikke vise for mye engstelse når poden
har problemer. Da havner foreldre og barn
lett i en ond sirkel av angst. Som voksen
skal du være masete, kjip, forutsigbar og
kjedelig. Tåle alt, også avvisning, og ikke
være stressa. Elske dem betingelsesløst.
Kneppe hjelper oss med å forstå
tenåringene, selv om han understreker at
vi ikke klarer å forstå dem, uansett. For om
vi har klare minner fra egen ungdomstid,
er det umulig å huske følelsen. Den innsikten forsvinner når vi ikke lenger er den
tenåringen vi var.

Liz Buer
I hodet på en tenåring
Lars Halse Kneppe
Cappelen Damm 2019
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