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– Jeg sluttet  
å vise følelser

Sidsel (69) har bearbeidet traumer fra barndommen gjennom sin kunst.  
Det har gjort henne tryggere, mer ærlig og sann.

TEKST OG FOTO: EVA KYLLAND

Sidsel var tre år da storebroren døde

UTTRYKKER SEG 
GJENNOM KUNST:  
– Jeg har forsøkt å være 
et overmenneske. Det 
handler om masker og 
har ikke noe å gjøre med 
å være genuin og ekte. 
For dét kommer innenfra, 
erkjenner Sidsel.



H

lenger, så jeg dro hjem og 
fortalte til foreldrene mine. 
Mamma levde selv med evig 
angst for oss barna, hun forsto. 
Jeg hadde mye pågangsmot, 
utfordret angsten og lærte å leve 
med den. 

Før hun �kk angstanfall 
første gang, fortalte en gjest til 
klassen om en forferdelig bil- 
ulykke, med masse blod. Sidsel 
reagerte med å bli grønn 
i ansiktet, hun besvimte nesten. 

– Den historien minnet meg 
om Asbjørns død. Det har jeg 
ikke oppfattet før nylig. 
Samtidig var jeg presset til 
yttergrensene av hva jeg kunne 
tåle sosialt, fant ikke tid til å 
være i stillhet alene. Til 
sammen førte dette til det 
første angstanfallet. 

Sidsel fortsatte å arbeide med 
maling og tekstil, de materialut-
trykkene har gått igjen. 

– For meg har det dessverre 
alltid vært forbundet med 
prestasjon. Jeg skulle være �ink. 
Og bildene mine måtte være 
vakre. For andre skulle like 
dem. Jeg hadde mange utstil-
linger og lot som jeg var en 

ekte, dyktig kunstner. Samtidig 
visste jeg et sted inne i meg at 
det ikke var sant.

Å BLI HEL
41 år gammel opplevde Sidsel 
at hun måtte videre i livet, og 
hun forlot mannen sin. Etter å 
ha tatt mellomfag i religionshis-
torie, utdannet hun seg innen 
kunstterapi. 

– Den første uken på Insti-
tutt for Kunstterapi var jeg 
ulykkelig og fortvilet. Hvis jeg 
ikke klarte å bryte med mitt 
eget mønster, hadde jeg ikke 
noe på det studiet å gjøre. Det 
som fortsatt opptok meg, var 
om alt jeg laget var ok i andres 
øyne. Nå var oppgaven å male 
noe som var genuint mitt. Jeg 
måtte tillate meg å la følelsene 
mine komme til uttrykk uten 
sensur. 

Hun fortsatte å lete i fortiden 
sin, forsøkte å se sammen-
henger, re�ekterte over egne 
forestillinger om tilværelsen. 
Sidsel kom videre i retning av å 
skape en forbindelse mellom 
tanker og følelser. 

14 år senere startet hun på 
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Hjertevennene Sidsel på tre og 
Asbjørn på seks delte rom. Han 
var en snill og kjærlig storebror. 
Hjemmet deres lå høyt i Risør 
med utsikt over sjøen. 

Når Asbjørn skulle møte 
kamerater, syklet den livsglade 
rødluggen raskt ned alle 
bakkene. I veikrysset i bunnen 
ble han en dag påkjørt av en bil. 
Asbjørns liv tok slutt. Sidsel sto 
mest sannsynlig i trappen 
nedenfor huset og tok inn alt 
det grusomme.

BLE IKKE SETT
– Ingen oppfattet min sorg. Det 
var ikke noe tema. Men jeg så 
min mors sorg, forteller Sidsel 
Hødnebø.

De to neste årene forsøkte 
hun å gjøre mor glad, men 
klarte det ikke, og ga opp. Sidsel 
tenkte at hun aldri skulle bli 
som mor, en som bare var lei 
seg og gråt. Den lille, følsomme 
datteren tok på dette området 
avstand fra mor og valgte far 
som forbilde. Han snakket aldri 
om tragedien.

Fra da av ble det skamfullt å 
vise det Sidsel oppfattet som 
negative følelser. Sånt som å 
gråte, vise sårhet, at hun ikke 
opplevde seg bra nok, eller at 
noe var vondt i kroppen hennes. 
Å skjule ble hennes strategi i 
møte med verden der ute. Slik 

�kk hun kontroll. Uten den 
trodde hun ikke noen kunne 
være glad i henne.

– Jeg lot som om jeg var sånn, 
og jeg �kk alle til å tro på det, 
men jeg visste jo i hjertet mitt at 
dette ikke var meg.

Sidsel ble en kriger. Hun 
skulle være best i alt.

Disse sammenhengene har 
hun skjønt de aller siste årene. 
Hjerne og hjerte har funnet 
tilbake til hverandre. 

Minner har dukket opp. Men 
veldig lenge husket ikke Sidsel 
noe konkret fra de fem første 
årene av livet sitt. Traumene må 
ha ført til at hun fortrengte, også 
lillebroren som var halvannet år 

yngre. Sidsels aller første tyde-
lige minne, som alltid har vært 
der, er at mor kom hjem fra 
sykehuset med enda en lillebror. 
Da hørte hun seg selv si: «Nå 
blir alt bra, for nå har vi fått en 
ny Asbjørn.»

BAK DET PERFEKTE
De tilhørte familien Hødnebø, 
tre generasjoner som drev 
møbelfabrikk i 130 år. Smell-
vakre, sterke, tø�e Sidsel kom 
17 år gammel inn på kunst- og 
håndverksskolen i Bergen. Der 
eide morens familie en svær 
møbelbutikk. Deretter gikk 
Sidsel på Statens lærerhøyskole 
i forming. Så levde hun med 
mann og etter hvert to sønner 
i et �ott hus på Oslos vestkant. 

Kontrasten var enorm mellom 
det ytre, som andre mennesker 
så, og Sidsels indre liv.

– Min største frykt helt til jeg 
ble godt voksen, var ikke å dø, 
men å bli gal. Jeg hadde så mange 
kompliserte tanker inne i meg.

Hun hadde mye psykisk og 
fysisk smerte. Var hun litt 
utrygg om kvelden, lå hun 
våken til langt på natt og var 
dypt ulykkelig. Det var skam-
fullt, så Sidsel kunne ikke 
fortelle det til noen. Av samme 
grunn måtte hun holde munn 
i møte med urettferdighet, ellers 
kom tårene. 

– Jeg skulle være perfekt. 
Sidsel sluttet sent å leke med 

dukker, for hun sydde barne-
klær til dem. Hun elsket å 
skape. Det ga glede. Og hun 
vokste opp i et kreativt hjem, 
med en mor som malte bilder. 
Far designet alt fra møbler til 
hus og båter.

På kunst- og håndverksskolen 
som ung stortrivdes Sidsel, og 
hun ble omsvermet av menn, 
dagene var stappfulle av spen-
ning og moro.

– Så kom angsten. Det var 
som elektriske støt gjennom 
kroppen. Jeg skjulte den for 
kjæresten og alle andre i Bergen, 
men orket ikke bære alt alene 

«Ingen oppfattet min sorg.  
Det var ikke noe tema.  

Men jeg så min mors sorg.»

FOTOMINNE: Sidsel har noen bilder av henne og Asbjørn tatt i 
rommet deres. Ett har hun brukt i kunstverket. – Han var helt nydelig 
mot meg. Vi hadde et helt spesielt bånd. Nå opplever jeg at Asbjørn 
var en gave til meg.

Sidsels utstilling
... kan komme til deg. Hun tar gjerne imot invitasjoner, også 
til å holde kurs i kunstterapi. Sidsel ønsker at bildene hennes 
skal inspirere til dialog. I verkene har hun benyttet 
applikasjon, broderi, maling, fotomontasje og skrift. 
Det store arbeidet har to sider. En personlig fortelling og 
samme tema sett i en allmenn, aktuell sammenheng. 
Utstillingen har fått tittelen Palimpsest, som viser til lag på 
lag av historie og hendelser. Sidsel har forsøkt å huske, føle, 
avdekke og dokumentere det som skjedde inne i henne. 



Med i tv-
serie
«Drapet i Holmenkollen», 
en krimserie fra 
virkeligheten, blir i vår 
sendt i seks episoder på 
TV Norge. Sidsel 
Hødnebø er med i serien 
som vitne. 
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enda en utdannelse, et master-
studium i kunst ved universitet 
i Agder. Målet hennes var å bli 
en dyktigere kunstner.

Samtidig var 65 år gamle 
Sidsel klar for å arbeide med 
skyggene i livet sitt, det hun ikke 
var fornøyd med ved seg selv, 
det hun forsøkte å skjule, det 
skamfulle, de ikke så snille 
sidene.  

Studentene oppholdt seg 

stadig mer i det gamle teateret 
i Kristiansand.

– En dag vi var der, kom jeg 
inn i et gammelt, rustent, forfer-
delig bad. Da datt det inn 
i hodet mitt et minne fra jeg var 
liten: Badekaret hjemme var 
fullt av blodige håndklær. Min 
mor var syk, hun hadde abor-
tert. I det øyeblikket erind-
ringen dukket opp, forsto jeg at 
min angst for blod stammet fra 

ulykken, da Asbjørn ble drept. 
Det jeg husket om blod i bade-
karet �kk meg til å koble.

Sidsel var helt rystet av 
minnene og hva hun plutselig 
hadde skjønt. 

– Da jeg fortalte det til en 
lærer, sa hun: «Dette er traume-
sto�. Du må vinkle master-
oppgaven din der.» 

Siden Sidsel fra før hadde 
utdannelse i kunstterapi, var 

DETALJER: Det store kunstverket inneholder en mengde detaljer som kan bli utgangspunkt for samtaler. 
Familien beholdt en matrosdress som tilhørte Asbjørn. Den har Sidsel klippet opp og brukt i bildene sine. 
Det har vært en del av hennes måte å bearbeide sorgen og traumet på.

det naturlig å velge det som 
metode. Men prosessene ble 
utfordrende. Sidsel skulle 
forske på seg selv.

– Og så skulle jeg være intel-
lektuell nok til å lage en analyse 
av det hele. Jeg �kk fantastiske 
veiledere, både på det kunstne-
riske og det skri�lige. Vi gråt 
mye sammen. For meg ble 
masteroppgaven et forsøk på å 
bli mer ærlig, å bli hel.

IKKE GOD NOK
Gjennom hele studiet skrev hun 
loggbok: Om alt som skjedde, 
om følelsene sine, om opp- og 
nedturer. 

– I kunstterapi kan vi komme 
inn bakveien til eget følelsesliv, 
uten å gå gjennom tankepolitiet, 
som siler vekk sånt vi selv ikke 
aksepterer. Ubevisst sto� ligger 
og tar plass i sinnet vårt, 
forklarer Sidsel. 

– Jeg �kk åpne taburom i 
meg selv, for å se på det som var 
der, og �nne ut om jeg kunne 
uttrykke noe av det i arbeidet.

På kunstverket måtte hun ha 
med noe som lignet blod.

– Jeg ble kvalm av de røde 
klattene jeg la på bildet. Men jeg 
ga meg ikke. Så plutselig foran-
dret det seg til blomster. En 
prosess fra noe uutholdelig til 
noe jeg kunne tåle.   

På et tidspunkt stoppet 
arbeidet opp. Det føltes som alt 
materialet vokste. Sidsel �kk 
hetta. Så fylte gammelkjente 
setninger tankene hennes: 
«Dette klarer jeg ikke. Jeg er 
ikke bra nok.»

– Følelsene som for meg 
hørte til de ordene, tok over-
hånd. Jeg ble nærmest paraly-
sert.

Sidsel kontaktet en venninne 
fra studiet i kunstterapi, hun 

ULYKKEN: Storebror Asbjørn syklet 
ned bakken til venstre. Bilen som 
traff ham, kom ned fra høyre. Sidsel 
har overtatt barndomshjemmet, 
som ligger helt på toppen.
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«Jeg skulle være flink. Og bildene 
mine måtte være vakre.  

For andre skulle like dem.»

BLODRØDT: Maleriene er 
varianter over samme tema: 
Badekar med blod, og minnet 
om morens abort. Det fikk 
Sidsel til å forstå at brorens 
død, og alt blodet hun da så, var 
roten til plagsom angst for blod. 

hadde videreutdannet seg innen 
sjokk og traume. Hun sa: «Ser 
du ikke at dette er traumets 
vesen? Det er ikke deg. Nå er du 
i ferd med å retraumatisere deg 
selv, fordi det er noe du ikke 
�kser.»

– Gjennom livet har jeg 
fortsatt å skjule mye om meg 
selv, fordi det ikke nådde opp 
til den standarden jeg hadde 
satt. Ikke å være ekte ble med 
årene en tyngre og mer 
meningsløs belastning. Hva 
hadde jeg egentlig igjen for å 
late som? Nå ser jeg at 
adferden min var knyttet opp 
til at jeg forlot meg selv fem år 

gammel. Så ble dette hengende 
ved meg som personlighets-
trekk. 

UTE AV SKAPET
Hun mener trollene inni henne 
sprakk da hun satte lys på dem. 
Det har vært nødvendig å mobi-
lisere medfølelse med det ufull-
komne barnet hun en gang var. 
Men egen kjærlighet var ikke 
nok. Sidsel mener hun har fått 
hjelp fra Gud til å gå gjennom 
prosessene. 

Nå opplever hun seg fri. 
Evnen til å føle med andre 
mennesker er forløst. Endelig 
tror Sidsel at folk kan være glad 

i henne for den hun er, på godt 
og ondt.

Hele livet har hun gått rundt 
og innbilt seg at hun ikke var 
snill og heller ikke så veldig 
intelligent. 

– Jeg har forstått at angsten 
og alt kaoset henger sammen 
med traumene. At det ikke er 
meg. Den bevisstheten gjorde 
at det løsnet et tonn fra skul-
drene mine.

Det har gjort godt å få mer 

ærlighet, trygghet og ekthet inn 
i livet. Den innsikten Sidsel har 
fått, ønsker hun å formidle 
videre til andre. Master-
oppgaven har vært utstilt  
i Risør. Der har Sidsel blitt møtt 
med medfølelse og stor 
interesse. 

– Det gjør godt langt inn  
i sjelen, det er som noe smelter.

– Nå er jeg ute av skapet, og 
det kjennes bare utrolig befri-
ende.   




