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A jax og Klorin har fortsatt 
en beroligende virkning 
på meg, sier Anne Bitsch.

Den danske forfatte-
ren, forskeren og femi-

nisten har skrevet bok om oppveksten 
med moren Kamma. Går du nå, er du 
ikke lenger min datter er en historie om 
omsorgssvikt, fysisk og psykisk vold, 
seksuelle overgrep, alkohol og et sam-
funn som ikke så at det var galt fatt.

Og om et barn som vasket når forel-
drene ikke gjorde det. 

– I det siste har jeg hatt det veldig tra-
velt med boken, så nå har jeg ikke vært 
så veldig ryddig. Men jo, det blir kaos 
inne i hodet hvis det ikke er rent rundt 
meg. Jeg gikk jo rundt med den samme 
kjøkkenkluten og vasket overalt, for å 
gjøre mor glad, for å unngå konflikter 
mellom foreldrene mine, sier hun.

Nå går jeg
Det var mørkt, vått og kaldt den kvelden 
Anne sluttet å være Kammas datter. 
Hun husker at moren så ut som hun 
flekket tenner. Anne hadde ikke kom-
met hjem dagen før. Hadde overnattet 
hos kjæresten. Hadde glemt å si fra. 
Når Anne nå ville dra ut igjen, ble mo-
ren rasende.

Men Anne var 18 år og følte hun kun-
ne bestemme selv.

Det var så mange ganger tidligere 
hun hadde forsøkt å komme seg bort på 
ordentlig. Fra morens drikking, ørefike-
ne, kontrolleringen, ydmykelsene. Hen-
nes manglende støtte da Anne ble utsatt 
for et seksuelt overgrep. Hun hadde 
henvendt seg til læreren sin. Til nabo-
en. Til kommunen. Men det ble aldri til 
noe. Moren avverget det, eller de syntes 
kanskje ikke det så ille nok ut.

Moren hadde kontrollen. Men hun 
hadde ikke kontroll på seg selv.

Anne unngikk å gå under. Hun gjor-
de leksene. Hun så ut som en som ta-
klet livet. Som hun selv beskriver det 
i boken:

«Vi, de lavmælte jegersoldatene som 
nekter å frike ut og insisterer på ikke å la 
oss knekke, får ikke den kjærligheten og 
omsorgen vi så sårt trenger når vi utset-
tes for svikt og overgrep. Vi biter tenne-
ne sammen. Helt, helt, helt alene.»

Jegersoldaten sto overfor fienden. 
Hun var parat. Men moren sprakk da 
Anne kom ut av huset med pakket 
sekk. Hun skrek til henne for å overdø-
ve vinden:

«Går du nå, er du ikke lenger min 
datter!» Øynene hennes var oppspilt, 
det var noe dødt i dem, minnes Anne. 
Vinden ulte i treverket på huset, pisket 
mot ansiktene deres, rev dem i håret. 
Hun og moren hadde lenge stått med 
korslagte armer på hver sin side av et 
«svimlende dypt stup». Nå følte Anne 
det var på tide å redde seg selv fra å bli 
dratt ned i stupet sammen med moren.

Adrenalinet pumpet i henne, men 
hun kjente likevel på en underlig ro, en 
slags frihet, da hun snudde seg og gikk 
mot togstasjonen.

Eksilakademikeren
En morgen i 1997, ikke lenge etter den 
stormfulle kvelden, står Anne på dekket 
til danskebåten på vei til Oslo. Hun 
knipser slørete bilder av Drøbaksundet 
med et lite lommekamera. Det er 
gråvær, men hun er «bankende forvent-
ningsfull og kriblende lykkelig som et 
barn som lar seg trille rundt og rundt 
nedover en bakke,» skriver hun i boken.

Anne Bitsch reiste i eksil. Hun måtte 
skape avstand til barndommen, til fa-
milien og det samfunnet som ikke ville 
hjelpe henne.

Friheten brukte hun aller først til å ta 
ufaglærte strøjobber i Oslo. Men samti-
dig vokste det politiske engasjementet 

gjennom frivillig arbeid i Amnesty, og 
etter hvert i tidsskriftet Fett. Hun ble 
raskt en ganske kontroversiell og uredd 
debattant, uten helt å passe inn i ste-
reotypiene: Forlaget CappelenDamm 
omtalte henne som «trolig Norges mest 
forfengelige feminist».

Hun tok universitetsutdannelse i 
Oslo, en master i samfunnsgeografi 
om amerikanske mediedebatter om 
voldtekt. Og en tid var hun også gjeste-
forsker på UC Berkeley og Columbia 
University. Nå har hun begynt på en 
doktorgradsavhandling om voldtekt 
i Norge og jobber med internasjonale 
kvinnerettigheter i FOKUS.

På mange måter har hun gjort det 
moren drømte om, men ikke fikk til. 
Hun er blitt en selvstendig og radikal 
akademiker med et klart prosjekt om å 
gjøre verden bedre – og bolig i et stille, 
borgerlig strøk.

– Jeg må understreke at vi bor i leid 
hus på Malmøya. Mamma drakk jo opp 
arven, sier hun.

Bohembarnet
Anne, eller Agnes Kirstine som hun het 
da hun var barn, ble født i et trekantdra-
ma. I det venstreradikale miljøet som 
moren var en del av i Danmark på slut-
ten av 1970-tallet, var kjærlighetsforhol-
dene glidende. Kamma fikk barn med 
en gift mann mens hun fortsatt hadde 
tett kontakt med ekskjæresten sin.

De første fem årene beskrev moren 
familieforholdet som «treenigheten + 1». 
Det var faren, moren, morens vekslen-
de kjærester og Anne som fjerdemann 
på lasset. Da foreldrene omsider flyttet 
sammen, var det langt ute på landet, i 
nærheten av farens andre familie.

Moren ønsket å bli glansbildet av 
en venstreradikal akademiker som 
gjorde en forskjell, som var midtpunk-
tet i en fri storfamilie og som hadde 
en stor hage med drivhus, planter og 
grønnsaker. Men når hun forlot byen, 
lot hun jobben, karrièren og nettverket 

Krigsveteranen

Hun var akademikerbarnet som fikset alt.  
Men bak fasaden raste en familiekrig med alkohol, vold og overgrep.
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Anne Bitsch (38) gir ut bok om sin oppvekst med en alkoholisert mor for å illustrere de jegersoldatbarna som ingen ser. FOTO: PRIVAT
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sitt bli igjen. Bare problemene tok hun 
med seg.

– Hun forestilte seg nok at det skul-
le bli fint å flytte sammen med pap-
pa på landet. Men det ble jo ikke det, 
sier Anne.

– Når oppdaget du selv at noe 
var galt?

– I det øyeblikket jeg begynte på 
skolen og kunne speile meg i de andre 
barna, skjønte jeg at vi var annerledes, 
sier hun.

Da fikk Anne se de rutinene de andre 
familiene hadde. De hadde ettermid-
dagskaffe klokken tre og middag klok-
ken seks hver dag. De hadde det ryddig 
hjemme, de hadde lekestativ i hagen og 
dro på vanlige ferier til Mallorca.

Det kunne vært greit. Det venstrera-
dikale i Danmark var kjent for å være litt 
annerledes, men kunne likevel oppleve 
en form for respekt. Det å dra på tur 
med en gammel Opel Kadett til DDR 
i sommerferien kunne være eksotisk. 
Men Anne levde samtidig i et kaos der 
mor drakk vin til lunsj og gjemte mini-
atyrflasker i klesskapet, der far åpner 
døren i nettoen og prompet åpenlyst 
foran venninnene hennes. Og det skulle 
bli verre.

Trøbbel på boks 
Anne teiper pappesken sammen med 
gaffateip. Det er våren 2008, det har gått 

3 De første årene i Anne Bitschs liv ble 
tilbragt i et venstreradikalt miljø med 
løse familieforhold. FOTO: PRIVAT

1 Mens Anne fortsatt het Agnes, 
sammen med nabokatten Mao i 1992. 
FOTO: PRIVAT

2 For et år siden giftet Anne seg med 
kunstkritiker Kjetil Røed i Ormøya  
kirke. FOTO: PRIVAT

et par måneder etter begravelsen før 
hun rydder i morens dødsbo. De hadde 
ikke hatt kontakt på mange år da Anne 
så henne ligge i den åpne kisten.

Hun skammet seg over at hun ikke 
har noen varme følelser igjen. Over at 
hun brøt sammen i kirken. Men hun 
følte også en lettelse over at en vok-
sen for første gang tok hennes parti og 
offentlig vise at hun så det forsømte 
barnet. Presten sa: «Det var også andre 
krefter i henne, krefter som la livet øde, 
og ikke bare for henne, men også dere 
hun kjente og var forbundet med.»

Anne pakker og sorterer. Alt det hun 
ikke orker å ta stilling til; alle brev, foto-
albumer, papirer og dagbøker, morens 
universitetsoppgave om oljekrisen i 
1973; Alt det putter hun i en pappkasse 
og skriver med store svarte bokstaver: 
PROBLEMKASSE.

Først ni år senere river hun teipen av 
og åpner esken. Da har den fulgt med 
på flyttelass fra kjellerbod til kjellerbod. 
Den er sammentrykt, har dårlig bunn 
og er full av støv og vonde minner. – Jeg 
har ingen institusjonell dokumentasjon 
fra min oppvekst, slik mange barne-
vernsbarn har. Jeg har måttet lete høyt 
og lavt. Det eneste jeg har er korrespon-
danse fra mamma og pappas barnefor-
delingssak, sier hun.

Dette siste året har hun har brukt 
minnene og problemkassen til å nøste 

opp sin egen og morens historie. Og 
sakte, men sikkert er hun blitt kjent 
med moren på ny. Hun har reist tilbake 
til Danmark og snakket med venner, 
familie, lærere og klassekamerater. Hun 
forsøker å få oversikt. Forsøker å skrive 
seg en historie som hun kan leve med. 
Det er en subjektiv historie, om hvor-
dan det var å vokse opp i en familie som 
gikk i oppløsning for åpen scene uten at 
noen grep inn.

Paradoksalt nok er det dette at hun 
alltid har vært så «forbanna flink» som 
har gjort at hverken hun eller moren 
fikk hjelp, mener Anne Bitsch. 

Barna fra underklassen blir fanget 
opp. Jegersoldatene fra middel- og over-
klassen blir usynlige. Alle de ytre mar-
kørene de hadde hjemme, parkett på 
gulvet, kunst på veggene, intellektuelle 
foreldre, en flink og stille datter, gjorde 
at ingen grep inn. 

– Det er en mur av taushet rundt 
foreldrene som begår dette, og en voll-
grav av berøringsangst fra omgivelsene 
som betrakter det, eller av ulike årsaker 
ikke ser eller vil se. Det må det bli slutt 
på, vi må tørre å bryte privatlivets fred. 
Vi må ta konsekvensen av at hvis ikke 
jeg gjør noe for dette mennesket, her og 
nå, så er han eller hun aldeles fortapt, 
sier hun.

– Noen ganger er det jo direkte hind-
ringer i veien?

– Både i Danmark og i Norge er det 
biologiske prinsippet så sterkt. Det må 
vi snakke om. Det er jo ikke til debatt en 
gang. Hvilken ideologi er det som ligger 
til grunn for at foreldre alltid vil det bes-
te for sine barn? Skal virkelig terskelen 
være så høy at det er liv og helse som 
står på spill?

Den svarte høsten
Sommeren 1992, da Anne var 14 år, 
skrev hun to postkort hjem fra ferien i 
Mecklenburg. Denne sommeren hadde 
Kamma flyttet fra familien og bodde 
hos en kjæreste. Anne dro på ferie 
med faren og besøkte venner i DDR. 
Postkortene viser fine strender med sol 
gjennom skyene. Hun skriver: «Flott 
idyll, ikke sant?! Det er nå slett ikke så 
bra som det ser ut.»

Og det var det heller ikke.
Først fem måneder senere fikk mo-

ren vite hva Anne skjulte da hun skrev 
postkortene. Hva hun gjerne skulle ha 
fortalt om hvis ikke moren hadde vært 
så opptatt av seg selv, skrivemaskinen 
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10 KJAPPE MED  
ANNE BITSCH

NÅR TENKTE DU SIST AT «NÅ VAR JEG 
HELDIG»? I morges da jeg og mannen 
min våknet av måkeskrik og noe natur-
rabalder rett utafor vinduet. Vi bor så å 
si midt i et fredet naturreservat på en øy 
ytterst i Oslofjorden. Skogen og stranden 
og kjærligheten holder meg jordet.

HVA ER DEN STØRSTE AVGJØRELSEN 
DU HAR TATT? Det er vel heller summen 
av mange små avgjørelser hver dag som 
gjør livet til det det er.

HVILKET INSTRUMENT SKULLE DU 
GJERNE HA KUNNET SPILLE?  
Akustisk gitar!

HVA ER DET BESTE RÅDET NOEN  
HAR GITT DEG? «Få deg en utdanning. 
Du skal ikke bli en sånn synser.» Det var 
Peter, min mammas eks, som sa det.

HVA ER DET DUMMESTE DU HAR 
GJORT? Det er mange ting, dét. Men om 
jeg skal trekke frem noe må det være min 
debattstil som ung feministisk debattant 
for ti år siden. Jeg kunne noen ganger 
være frekk, skråsikker og unyansert og 
har skaffet meg nemesiser på grunn av 
det. Jeg er ikke stolt av det.

NÅR BLE DU SIST RØRT TIL TÅRER? 
Jeg har en klo i hjertet hvert år den 22. 
juli.

HVA ER DU MEST STOLT OVER Å HA 
OPPNÅDD? Det kostet meg mye å gjøre 
ferdig videregående skole under de 
forholdene jeg levde under hjemme som 
tenåring. Jeg vurderte å droppe ut.

HVA ER DET VIKTIGSTE LIVET HAR 
LÆRT DEG? At man skal bestrebe seg 
på å forstå andre, også selv om man ikke 
kan akseptere deres handlinger moralsk.

HVA ER DIN STØRSTE «GUILTY 
PLEASURE»? Dansk listepop fra åtti- 
og nittitallet.

HVA VIL DU DET SKAL STÅ PÅ GRAV-
STEINEN DIN? Mannen min og jeg 
forhandler om hvorvidt vi skal begraves 
eller ha asken strødd et sted. Blir nok 
det siste, i Skagerrak, siden jeg både er 
litt norsk og litt dansk.

og rødvinsflasken. De fem månedene er 
som et svart hull i hukommelsen. Hun 
husker at hun begynte å bruke sminke, 
skiftet klesstil. Uten å fortelle hvorfor.

Hun husker at hun byttet navn fra 
Agnes til Anne. «Anne var en oase av 
normalitet i en pøl av normoppløsning, 
en måte å fastholde at verden kunne 
være noe annet, at den kunne gå vide-
re,» skriver hun i boken. Først på 14-års-
dagen, like før jul, sprakk hemmelighe-
ten. En venninne av Anne tok grep og 
fortalte det til moren. Og Kamma be-
gynte å falle enda fortere fra hverandre 
enn før. 

Hun var opptatt av hva naboene ville 
si. Hun insinuerte at Anne hadde skyld 
i det som hadde skjedd, forteller hun i 
boken: «Du skal ikke tro at noen vil syns 
synd på deg, hvis du forteller det. De 
kommer til å si du er en hore.»

– Forstår du henne bedre nå?
– Jo, selv om man ikke skal forstå 

seg ihjel på dem som utsetter andre for 
vold, omsorgssvikt og overgrep – man 
skal bruke forståelsen til å forebygge og 
rehabilitere, men aldri til å frata dem 
sitt moralske ansvar, sier Anne, som 
fant nye problemer i problemkassen. 

De tydelige tegnene på morens for-
fall de siste årene av livet: Legejournaler 
med diagnosen bipolar lidelse, heftig 
korrespondanse etter at hun mistet 
jobben på grunn av alkoholmisbruk. Og 
brev der moren bagatelliserer de sek-
suelle overgrepene Anne hadde fortalt 
om. De var «heldigvis ikke alvorlige 
krenkelser», skrev hun. – Som fagper-
son forstår jeg at hun måtte skrive om 
historien for å kunne se på seg selv som 
et hederlig menneske. Men hun trodde 
ikke på meg. Jeg ser av brevene at hun 
ikke var på mitt lag. Det er for meg helt 
utilgivelig, sier hun.

Anne Bitsch kan fortsatt bli veldig 
opprørt og rasende når hun tenker på 
det. Hun tror moren følte at Annes 
stigma som overgrepsutsatt smit-
tet av på henne selv, og at andre ville 
tenke hun var en dårlig mor om de 
fikk vite om overgrepene og hennes 
alkoholproblemer. 

– Det er jo et sterkt og umenneske-
lig press på kvinner i vår kultur for å 
være løvemødre som fikser alt, og vi 
er ikke altfor gode på å se mennesket 
bak rusmisbrukeren.

– Nå er jeg bedre i stand til å romme 
de forskjellige følelsene jeg har for hen-

ne. Jeg har en mer sammenhengende 
fortelling nå, og det gjør meg nesten til 
en annen person, og en bedre person, 
sier hun.

– Og du har det bedre nå? 
– Jeg har det jo bra med venner og 

i ekteskapet. Jeg har spennende job-
ber. Min fortelling er jo ikke en mot-al-
le-odds-historie. Jeg har jo hatt foreldre 
som har snakket til meg som et oppe-
gående menneske. Det er kanskje litt 
hybris, men jeg insisterer jo på å være 
både et offer, en overlever og en fagper-
son, sier hun som ti år etter overgrepet, 
i 2003, klarte å gå og anmelde forholdet. 
Da ble saken henlagt med begrunnelse 
om at lovbruddet var foreldet.

– Og historien din og forskning din 
henger på en måte sammen? – Doktor-
gradsarbeidet mitt, om voldtekt i Norge, 
fokuserer på det institusjonelle, det vil 
si hvordan rettssystemets aktører fortol-
ker og forvalter rettssikkerheten. 

– Og jobben med kvinnerettigheter 
fortsetter engasjementet fra tiden i femi-
nisttidsskriftet Fett?

– Når det gjelder den norske likestil-
lingsdebatten, mangler det en anerkjen-
nelse av det arbeidet mange kvinneor-
ganisasjoner gjør for jenters og kvinners 
menneskerettigheter i utviklingsland. 
Det er en myte at norske feminister ikke 
bryr seg om minoritetskvinner og kvin-
ner andre steder i verden, og den myten 
irriterer vettet av meg.

– Hva gjør du ved siden av det akade-
miske og politiske?  – Mitt liv er det aka-
demiske og det politiske. Man kan ikke 
ta fri fra å tenke.

Alltid på vakt
På Malmøya, der Anne og ektemannen 
Kjetil bor, går det sauer og gresser på et 
utmarksområde. Det hender at sauene 
plutselig breker hjerteskjærende midt 
på natten. Da blir Anne urolig. Er det 
et lam som har falt og slått seg? Er det 
noen som trenger hjelp?

Så små signaler skal til før jegersolda-
ten Anne settes i beredskap.

Hun og mannen møttes for fem år 
siden på Klassekampens sommerfest. 
Han er kunstkritiker og anmelder. Og 
sammen med en katt, utgjør han hen-
nes familie nå. Hun har flere ganger 
skrevet om barnepresset mange kan 
oppleve og sitt valg om å være «barne-
fri», ikke barnløs. – Jeg har ikke helt 
oversikt over dette med barnegreia, 

men jeg har angst for at noen skal ta 
den kontrollen jeg har brukt så mye tid 
på å bygge opp i eget liv. Det å få barn, 
innebærer tap av kontroll. Jeg er ikke 
sikker på om jeg vil klare å håndtere det, 
sier hun.

For jegersoldaten trenger kontroll. 
Hun reagerer hvis ektemannen ikke 
kommer hjem i avtalt tid. Hvis noen 
drikker litt for mye. Høye lyder. Hun har 
fortsatt den jagedes årvåkenhet. Sover 
fortsatt med fingeren på avtrekkeren. 
Soldaten har arr og amputerte lemmer.

Så sent som et par uker før bryllupet 
i fjor var hun på nippet til å forlate man-
nen. Han hadde hatt en fuktig kveld 
på byen og var gått tom for strøm på 
mobilen før han sloknet på sofaen til 
en kompis.

– Det er slitsomt å gå rundt å være så 
aktivert, sier hun.

Begrepet jegersoldat har hun hentet 
fra dansk offentlighet. Soldatene min-
ner om norske løvetannbarn. De som 
overlever tross omstendighetene. – Vi 
kalles «supermønsterbrytere» og «jeger-
soldater», vi barna som ikke bare blir 
topptrente i å overleve omsorgssvikt og 
vold, men som også bryter den negative 
sosiale arven. Mange av oss sikter etter 
å bli best og overpresterer, sier hun.

– Kan soldaten begynne å ta perm 
nå? – Soldatveteraner sliter gjerne med 
paranoia, angst, flashbacks. Men litt av 
hardheten er borte. Det å forstå, gjør det 
enklere å tilgi. Men det er ikke alt som 
skal tilgis.

 Denne uken lanserte hun boken «Hvis du går nå, er du ikke lenger min datter» på et smekkfulle Ugla i Oslo.


