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NAr den stormendeforelskelsenstilner aV og en skal etablerero og
trygghet i et forhold , mater noen av oss stsrre vansker enn vi klarer alene.
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vanskeligeopplevelserer en ferdig
DEFLESTg
nred. men hos noen kal det komme frem en
smer-tesom iklie vil g.i slipp. En usikker
partlrer karr oppfatte den andres smerte
som en tilbakeholdt konfrontasjon,en hemmelghet eller en mangel hos seg selv Den
som oppleveren ordlos psykisk smerte,kan
bli ledd for Amiste sil parlner'.forsokeAundertrykke sme.rtenog pd.forskjellig vis fbrstillL' seg selv I en slik d5,rramikkkan frust|asjotr ug aVstand komrne inn I
parfolholdet og skape utrygghet og fortvilelse hos begge.
llvem skal troste? Livet gir opplevelser
ruedbehovtbr ;Lndrestrost og tjlstedevarelse. i-Iva nar det vonde er tbrankret i oppvekstenog tldligere glemt'?Hva nAr fortiden
komrner snikende uten ord, og alt en har A
fortelle om er en smerte i kroppen? Kan
samtaleierapihjelpe da?
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Eil SOnc som ikke fir komme til utrrykk, er
of'te sammensatt. Min erfaring fra terapironrmet er at ordlos sorg gierne har med
seg en tidligere umulighet. Sorg handler
blant annet om A gi slipp og 6 skape ny"tt
rom for ny tilknytning. Ndr vi er barn, kan
p sykotog
det d gi slipp pd en smertefi:ll relasjon og
finne en trygg tilknytning, virke uover"
kommelig.
En umulighet? Her skal du fA en skisse av
en historie. Marte er et fiktirt nalrr. Kanskje vil du kjenne pA behovet av i snakke
med noen etter A ha lest dette. Gjor gjerne familieterapeut
deti
irmelin
I flere mdLnederhadde Marte gAtt med en sangolt tjelflaat
sviende smerte like nedenfor halsen. Hun
var forfvilet og manglet krefter til 6 ta fatt i
sin egen situasjon. Hun hadde hatt forskjelligejobbet tatt noen ar pe skole og var
nA samboerpAfierde iret. De haddenettopp familieterapeut
flyttet til ny leilighet, men Mafie ble mer og
johannesen
mer stj-lle i parforholdet. Hennes kjareste
var fortvilet. Etter mye overtalelse, fikk han
tiir;-''lI
Marte til A be fastlegen om henvisning til
psykolog.
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ilAFTESTlnEn strommet den fsrste timen.
Hun klarte ikke A fortelle sAmve. Hun skis-

psykolog
frode
voll-aanerud

serte sin hverdag, og hr.ur ga noen stikkord
fra sin oppvekst. Hun hadde en eldre soster
og hadde opplevd en del uro under oppveksten. Hennes pappa hadde i perioder
misbrukt alkohoi, og Marte opplevde blant
annet A se sin egen mamma bii fysisk mishaldlet ved flere anledninger: Foreldrenes
samliv var svert turbulent i Martes fsrste
fem leveAr. Pappa mAtte flytte ut, men han
fll'ttet inn igjen etter en stund. Til slutt mAtte han flytte for godt. Marte husker mamma
som svert sliten, og hun opplevde seg tilsidesatt i forhold til sin soster. Hun oppIevdeat moren hadde en tettere relasjon til
storessstex 15ALrgammel opplevdeMarte at
faren tok sitt eget liv Hun opplevde farens
selr,rynordsom vanskelig, slet med skyldfglelse, siden hwr ogsAkunne vaereglad for
at pappa var dod.
N6, 14Ar etter, er hun igien forvirret og pA
ny preget av sorg. Er det oppvekstensom
ligger til grunn for hennes smerte i dag?
Martes historie vekker omsorgog empati

hos oss.Kanskje er Martes smerte i ha,lsen
hennes stemme som a-ldri ble hort? Hvem
skulle Marte henvende seg til nar mamma
og pappa var oppslukt av konlljkt og krangel? Mafte fikk trsst av katten sin. En livsviktig venn uten ord. I dag er kjaresten
Martes viktigste venn.
| flIOTEltED mennesker i sorg er det jkke alltid left A fime passendeord. Barn skal ikke
oppleve A se en aikoholpAvirket pappa sIA
mafirma. Marte opplevde dette, men hurt
husker ogsAgodt at til vanllg var det pappa
som fortalte hvor glad han var i henne. Mor
var sliten og redd og bekreftet henne ikke
pA samme mAte. Marte var som barn flest
lojal mot dem begge.Men mistet hun noe?
Marte er ni i en alder hvor det er aktuelt A
fA barn og etablere familie. Hun har tanker
om selv A bli mor. I sin indre verden skal
hun knl'bte seg til en ny identitet. Kanskje
ligger hennes sorg i mAten hun mistet sin
mor da de voksnes konflikt krevde for mye?

