
 
 

 

 

 

 

 

 
Selv godhed kan føles utrygt  
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På skolehjemmet Skovgården bor der børn, som af forskellige årsager har 
vanskeligheder med at begå sig i livet. Af fagpersoner bliver de beskrevet 
som alvorligt tilknytningsforstyrrede, som angste og som børn uden sociale 
kompetencer. Deres adfærd er udadreagerende. 
 
Af almindelig lægmand beskrives de som meget støjende og voldelige; som 
børn der er onde ved andre børn; som kun tænker på sig selv og som øde-
lægger lege og undervisning for andre. 
 
Begge beskrivelser er meget voldsomme, og man aner eksklusion fra både 
skole og andre samlingssteder. De er svære at rumme i samfundet. 
 
På Skovgården ser vi det anderledes. Der er saft og kraft i disse børn (og de-
res forældre). Der er en overlevelsesevne af rang. Disse børn er årsagen til, 
at vi kan forstå og fornemme følelser, beskyttelsesmønstre og overlevelse. 
Og det kan vi andre tage ved lære af, hvis vi ellers tør. Disse børn er med til, 
at vi kan forstå verden og begynde at forstå, hvordan vi mennesker er skruet 
sammen, og hvad vi har på spil, når vi er sammen. 
 
For almindelige samfundsborgere kan det være uhyre vanskeligt at forstå 
disse børn, og det arbejde vi laver på Skovgården. 
 
Jeg vil gerne i billeder beskrive, hvad det er for ”tumlerier”, vores børn dagligt 
kæmper med. 
 
Tryghed 
At være tryg er noget mange af os tager for givet, og vi lægger først mærke til 
utrygheden, når vi møder noget, vi ikke forstår, eller noget vi bliver bange for. 
Når vi bliver utrygge, vil vi ofte forsøge at undgå noget, f.eks. at gå alene et 
mørkt og øde sted.  
Når vi mennesker har følelsen af tryghed, er vi i stand til mere. F.eks. når det 
lille barn skal lære at gå, står en kendt voksen bag ved barnet og en kendt 
voksen foran barnet. De voksne gør, hvad de kan for at motivere, rose og 
smile, de rækker armene ud, for at projektet bliver overskueligt for barnet. 
Selvom situationen er meget tryg, tager det alligevel lidt tid, før barnet ”sprin-
ger” modigt ud, og tager det første skridt egenhændigt. 
Som mange siger: ”Tryghed er en forudsætning for, at vi mennesker, store 
som små, udvikler os”. Det er så sandt så sandt.  
I det følgende er det forsøgt at give et billede og forhåbentlig en fornemmelse 
af, hvordan utryghed kan spænde ben for vores opfattelse af, hvad der sker, 
og hvor meget der i virkeligheden skal til, før vi føler os trygge. 
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I 60’erne var jeg barn, og fik fat i en bog skrevet af Jens Bjerre. Han havde 
været på Ny Guinea, og havde levet sammen med kannibaler. For mig var 
det helt fantastisk. Der var billeder af Jens og kannibalerne, og de smilede og 
var glade. Der var selvfølgelig beskrivelser af, hvordan disse mennesker le-
vede, men jeg kunne ikke læse, så jeg kiggede billeder. 
Hans bedrift er mit fundament for billedet af manglende tryghed. 
 
Forestil dig, at du bliver efterladt i en kanniballandsby - alene. Du forstå ikke, 
hvad de siger. Du ved ikke, hvad deres bevægelser betyder. I det hele taget 
begriber du ikke, hvad der foregår. Det eneste, du ved, er, at de spiser men-
nesker. Måske ikke hele tiden, men en gang imellem. Du ved det ikke. 
 
Der sidder du under et træ, og en smilende kannibal kommer hen mod dig.  
”Hvorfor smiler han?”, tænker du,  
”Er det fordi, han vil mig det godt, eller er det fordi, jeg smager godt?” 
Han sætter sig ved siden af dig, og siger en masse, der ingen mening giver, 
mens han stadig smiler.  
”Hvad siger han? Hvad vil han? Skal jeg dø nu?”  
Andre kommer til - også smilende. De taler sammen, er glade og griner.  
”Er det af mig, de griner af? Er de glade, fordi de sidder og snakker med de-
res festmåltid? Eller hvad?”  
Ingenting sker den dag.  
 
Du er vagtsom, og bruger al energi på at finde ud af, hvad der er på spil. For-
nemmelsen af ikke at vide om man skal leve eller dø. 
 
Der går dage. Hver dag kommer den glade kannibal. Han smiler. Ingenting 
sker.  
En dag kommer han atter smilende - som han plejer. Efterhånden aner du hå-
bet om, at du måske ikke skal spises. Han slikker sig om munden, mens han 
smiler. Hov! ”Slikker han sig om munden, fordi han har tørre læber, eller fordi 
han er sulten?” tænker du straks. 
Du er med det samme tilbage til start. Du trækker dig; er klar til at gå til an-
greb, eller forsøger at finde den første og bedste flugtvej. Hvad andet er der 
at gøre?  
Ingenting sker. 
 
Da der er gået mange dage, begynder du at gå lidt rundt. Nogen gange bliver 
du skældt voldsomt ud. Over hvad, kan du ikke begribe. Du gør jo ikke noget. 
 
Du skal hjælpe til med noget, men ved ikke med hvad. Og igen bliver du 
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skældt ud. Hver gang du bliver skældt ud, bliver du helt vildt angst, for det 
kan jo være, at du nu bliver slået ihjel og spist. 
 
En dag tager kannibalen dig i hånden, og I går sammen hen til spisehuset.  
”Er det nu, jeg skal spises?”  
Du er klar igen. Ingenting sker.  
Du bliver sat på en stol, og et dampende varmt måltid mad med dejlige kød-
stykker bliver sat foran dig. Hvad - eller hvem - er det, du får serveret? Ja, du 
skal ikke have noget at spise. Kannibalen ser med stor undren på dig, og for-
søger at lokke maden i dig, men ikke ti vilde heste kan få dig til at spise andet 
end de bananer, du da i det mindste ved, hvad er.  
 
Som tiden går, vænner du dig efterhånden til det hele. Men hver gang der 
sker det mindste nyt, er du parat til at flygte, slås eller gemme dig. Når der er 
fest, når der kommer folk, du ikke har set før. Når der ikke sker det samme 
hver dag, bliver du i tvivl, og tvivlen sætter sig med det samme i din mave. 
 
Så en dag kommer en kannibal, som tager dig i hånden, og går med dig. Me-
get utrygt. Men du kan ikke slippe væk, og sammen gå I væk fra den landsby, 
du efterhånden har vænnet dig til.  
Da I har gået i lang tid, kommer I til en ny landsby. Du forstå ikke, hvad de si-
ger, eller hvad der sker, men du bliver efterladt i landsbyen.  
Som du sikkert kan fornemme, starter det hele forfra. 
 
Det er manglende tryghed og over tid. Der skal uendelig lidt til at aktivere 
angsten hos dig, og du har ingen anden mulighed end at beskytte dig selv 
ved enten ”freeze”, ”flight” eller ”fight”, som er vores tre medfødte instinkter 
for overlevelse.  
 
Kannibalerne kan jo godt forsøge at forklare, at du ikke bliver ædt, men da du 
ikke kan forstå det, kan du heller ikke gøre andet end at overleve. Du hører 
derfor ikke. 
 
Det svarer til, at man skal forstå en fobi. Her ved vi godt med vores hoved, at 
en lille edderkop hverken vil og kan gøre os ondt, men det er som om, resten 
af kroppen ikke helt har fanget den forståelse, og derfor reagerer vi, som 
skulle vi dø. Det er ganske ubehageligt. 
 
Dette er ofte hverdag for vores børn. 
 
Ligesom det er vanskeligt for os at knytte os til kannibalen, kan vores børn 
også have vanskeligt ved at knytte sig til voksne. 
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Skovgården er altså ikke andet end endnu en kanniballandsby for børnene. 
Vi er alle kannibaler i deres øjne. Det er svært at acceptere som voksen. Som 
regel ser vi os selv som venlige og gode voksne, der vil andre det godt.  
 
Hvis vi af hjertet mener det, bliver vi nødt til at fornemme og mærke det, bør-
nene står i. Og et utrygt og angst barn står i situationen: ”Bliver jeg spist eller 
ej? Skal jeg leve eller dø?”  
 
 
Hanne Dalsgaard 
Forstander 


