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Hvorfor 
grep ingen 
inn?  
Hvis du først kjenner deg 
igjen i Anne Bitschs bok,  
kan den bli en god trøst.

Oppvekst Omsorgssvikt D et kommer stadig ut sakprosa og skjønnlit-
teratur som på ulike måter berører familie 
og samliv. Og med jevne mellomrom vil jeg 
her i spalten ta for meg nye utgivelser som 

jeg tror kan være av særlig interesse for leserne.
En slik bok er Går du nå, er du ikke lenger min datter, 

av den dansk-norske forskeren, forfatteren og feminis-
ten Anne Bitsch. Her beskriver hun sin egen oppvekst i 
Danmark på 1980- og 90-tallet med en alkoholisert, psy-
kisk syk og i perioder voldelig mor. Og en far som utsat-
te henne for seksuelle overgrep. Ikke minst beskriver og 
utforsker hun det hun omtaler som berøringsangsten fra 
omgivelsene: Alle de personene og instansene som visste 
hvordan hun hadde det, men som aldri grep inn og be-
skyttet henne. Hvordan kunne de la det skje, er det tilba-
kevendende spørsmålet gjennom hele boken. 

DE ORKER ANTAGELIG IKKE Å SE. Hun skriver blant an-
net: «I min forskning på voldtekt i Norge og underveis i 
arbeidet med denne boken har jeg i mange år interessert 
meg for dette fenomenet: At man ikke griper inn når noen, 
og da særlig barn, utsettes for overgrep og omsorgssvikt.  
Refrenget er ofte at folk er redde for å ta feil, ikke vil virke 
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paranoide, vil unngå bråk. Noen forsvarer seg med at de 
slett ikke så hva som foregikk. Jeg kan ikke fri meg fra tan-
ken om at mange heller ikke orker å se.»

Noen av erfaringene hun beskriver, har klare likhets-
trekk med det svenske Åsa Linderborg formidler i sin kriti-
kerroste bok Meg eier ingen fra 2009, som fikk enorm opp-
merksomhet da den kom ut, og som siden også er blitt 
filmatisert. Hun benytter seg også i stor grad av et formid-
lingsgrep som vi kjenner fra flere bøker som er kommet 
ut de senere årene, nemlig det å referere fra og sitere uli-
ke typer skriftlige etterlatenskaper fra et nært familiemed-
lem som er gått bort. Dette er blant annet et sentralt for-
tellergrep i Jens M. Johanssons Et godt liv og Cecilie Engers 
Mors gaver – forøvrig to nydelige bøker.

GÅR OPP SPORENE FRA BARNDOMMEN. Anne Bitsch nøy-
er seg imidlertid ikke med å gå igjennom alt det hun har 
tatt vare på av morens brev, utskrifter av e-poster, notater, 
regninger, kvitteringer og annet som hun har samlet i en 
egen «problemeske». Hun reiser også tilbake til Danmark 
og oppsøker personer og offentlige instanser som i uli-
ke sammenhenger og perioder var en del av hennes opp-
vekst. Gjennom disse samtalene, kombinert med en sys-
tematisk gjennomgang av problemeskens innhold, samt 
nitide dykk i offentlige arkiv og journaler, prøver hun å 
danne seg et helhetlig bilde av sin egen oppvekst og sin 
egen mor, og hvorfor livene deres ble slik de ble.

Historien som avdekkes er mørk og dyster. Ikke minst 
gjelder det beskrivelsen av morens tiltagende alkoholpro-
blemer og statustap, hvor hun etter hvert går mer og mer 
i oppløsning, sosialt, psykisk og fysisk. Også beskrivelsen 
av farens seksuelle overgrep, og hvordan den unge Anne 
opplever å være overlatt til seg selv med disse erfaringe-
ne, er vond å lese.

Men det er likevel mange lysglimt, for dette er også en 
historie om håp og mot og indre styrke hos et ungt men-
neske som nekter å gå til grunne eller bli fanget i en bit-
ter offerrolle. Parallelt med omsorgssvikt og overgrep be-
skriver hun nemlig også sin utrettelige kamp for å klare å 
takle alt det hun utsettes for og det hun savner. Og etter 
hvert, når hun selv blir voksen, også en kamp for å forso-
ne seg med oppveksten og alle de som sviktet henne. Og 
ikke minst – et inderlig ønske om å forstå hvorfor de hand-
let som de gjorde.

MANGE TROR DE ER ALENE OM OPPLEVELSENE. Som tera-
peut har jeg truffet mange som har hatt en uvanlig tøff og 
vond oppvekst, og veldig ofte sliter de med senvirkninger 

i voksen alder. Det kan komme til uttrykk som sviktende 
selvbilde eller selvforakt, angst og depresjon, alkoholpro-
blemer, mistillit til andre mennesker, eller hypersensiti-
vitet. Blant annet. Men selv om problemene kan variere, 
har de likevel ofte noe felles. Det kanskje mest typiske, er 
at de føler seg ensomme med problemene sine, de vil helst 
ikke snakke om dem. For hvordan kan andre mennesker 
forstå hva de har opplevd, og hvordan de faktisk har det?

Mange ganger kan de ikke selv forstå eller redegjøre for 
erfaringene og opplevelsene, eller hvorfor de reagerer som 
de gjør. Som regel er det også vanskelig og sårt, og gjerne 
skamfullt, å snakke om det de i sin tid opplevde, eller slik 
de har det i dag, eller begge deler. Resultatet vil uansett 
kunne bli at mange tier om sine erfaringer og om hvordan 
de har det inni seg, at de føler seg ensomme.

Denne ensomheten kan forhåpentlig bli mindre i møte 
med Anne Bitschs historie. For hvis man først kan kjen-
ne seg igjen i hennes opplevelser og hennes kamp, vil det 
kunne gi leseren en følelse av å bli sett, at her er det en som 
virkelig forstår hvordan man faktisk har det. Hennes ob-
servasjoner og refleksjoner vil dessuten kunne gi større 
innsikt og forståelse også til leserens egne erfaringer. Og 
ikke minst, ved å være en åpenbart ressurssterk og velfun-
gerende voksenperson, fremstår hun også som en positiv 
rollemodell for alle dem som selv har hatt en tøff og kre-
vende oppvekst – en som skaper håp og motvirker skam.

IKKE LA BERØRINGSANGSTEN VINNE. Boken har et minst 
like viktig budskap til alle oss som har hatt en noenlunde 
normal oppvekst, men som på ulike måter kan komme til 
å bli vitne til, eller komme i befatning med, overgrep og 
omsorgssvikt, som slektninger, naboer, venner, eller kol-
leger. For vi kan alle bli rammet av berøringsangsten, el-
ler det filosofen Hannah Arendt omtaler som den bana-
le ondskapen – tilbøyeligheten til å lukke øynene for de 
ugjerningene andre begår. 

I tråd med dette skriver Bitsch blant annet: «Det er når 
denne banaliserte ondskapen der individers tankeløs-
het og manglende evne til selvstendig tenkning forplan-
ter seg på tvers av lovgivning, samfunnsinstitusjoner og 
menneskelige relasjoner at man kan snakke om at noe, 
med Hannah Arendts ord, også er ’radikalt ondt’. Det går 
fra å handle om onde, tankeløse individer til å handle om 
systematisk fravær av medmenneskelighet og mot til å for-
svare dem som trenger det.»

Og det er nettopp dette som er bokens mest allmen-
ne budskap – noe vi alle kan ha nytte av å bli minnet om 
og utfordret på.

Som terapeut 
har jeg truffet 
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