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Indledning                               
Parforholdets puls
Parforholdet har sin egen puls. Partnere i et parforhold synes også, de har 
gang i noget godt. Men begge mærker dagligt udfordringen ved at være to om 
det samme. Det gode er ikke automatisk. Det rare kræver mere end søde ord. 
De fleste partnere vil gerne ændre sig for at få parforholdet til at virke. Men 
hvordan? 

Hvis du går på nettet og ind på Ted Talks, og finder Robert Waldinger: What makes a good 
life?, så fortæller Robert om, hvordan parforholdet er livsforlængende, sundt og åbner 
for flere fællesskaber.  Han anbefaler et liv i parforholdet. https://www.ted.com/talks/
robert_waldinger_what_makes_a_good_life_lessons_from_the_longest_study_on_happiness 

Som erfaren parterapeut kan jeg efterhånden se, at de velfungerende parforhold har 
noget tilfælles. De har fundet både rytme og puls. De har styr på, hvad man kunne kalde 
parforholdet. De har erkendt, at et parforhold ikke kun er dem, det er noget selvstændigt ud 
over de to, som er i det. Det har de accepteret, og derfor kan de genfinde pulsen anytime. De 
har bragt sig ud af farezonen ved en accept af, at modellen forudsiger, hvad de protesterer 
imod, og påpeger det de slås for. For eksempel at en partner reagerer, når den anden ikke 
hører efter, eller ikke overholder en aftale eller ignorerer fællesviden. Den accept er en god 
begyndelse på spørgsmålet hvordan.

Indvendingen kunne være, at ikke to par er ens, og hver person har sine egne gode grunde til 
ikke at være sød. Sandt, men den kritik denne partner alligevel får, kommer af den helt enkle 
logik, at når man ikke er sød, er man afvisende. Og når en i parret lukker af, går de imod den 
logik, at ethvert par opstod og virker gennem det ”ja”, de kan sige til hinanden. Deres ”ja” er 
parrets eksistensberettigelse. Så i et parforhold er der stor forskel på at sige ja og sige nej. 
Hvordan så? Sådan at alle skal skaffe sig et ”ja” til deres ”nej”, før de får lov at være i fred.

Man kan ikke gemme sig i et parforhold. Grundpulsen giver en simpel rytme til det samspil, 
der skaber en tryg parrelation, f.eks. stimulerer pulsslaget positivt til, at man skal være sød ved 
sin kæreste. Rytmen understøttes af, at alle parforhold har sit eget sikkerhedssystem, kaldet 
tilknytningsmønstret. En instinktagtig rød-lampe reaktion, der kalder på den anden, når denne 
kommer for langt væk. Livet har lært dem, hvordan parret passer på sig selv. Der er så meget, 
man kun kan gøre, hvis man har rigtig god tid til det. 
Parforholdets puls slår sådan, at det individuelle spillerum ligger et sted imellem at være sød 
og at være til at få fat i. Det spillerum synes at virke glimrende for dem, som blev hængende i 
det langvarige parforhold. Men det er klart en plads man skal lære sig, nogle gange kæmpe for 
at kunne beholde. Parforholdet vil sådan set bare gerne have det hele. 

Jeg vil i denne E-bog åbne, vende og dreje forståelsen af, hvad der er parforholdets puls, og 
samtidig give vigtige viden om, hvordan den slår bedst. Så den er nemmere at finde, rar at 
mærke. Min ide med denne E-bog er bla. at hjælpe par til at blive en smule bedre til at bruge 
de biologiske grundregler, de alligevel ikke kan ændre på. På nogle punkter er det faktisk bedre 
bare at falde ind i rytmen. Flere par kan med de guidelines i baghovedet få fred til at være de 
søde kærester, de ønsker at være.

Oversigt 
Denne tekst opstiller i første afsnit 
en definition af grundrytme slaget i 
parforholdet. Den er konsekvensen af den 
logik, man kan aflæse i det, der virker for 
par, og i det der protesteres imod. 

I andet afsnit kigger jeg på, hvordan man 
skaber tryghed for hinanden, og især 
hvordan man positivt bruger det samspil 
konstruktivt, som den anden alligevel hele 
tiden vurderer og reagerer på. Tryghed 
er ikke til diskussion. Det enten er der 
eller ikke. Afsnit tre handler om at bevare 
afstanden til, hvad der kommer fra den 
anden, imens man stadig hører efter. 

Mange bliver ramt, mærker en svaghed 
i ikke at være helt sikker på, de er gode 
nok. Især når det som lyder som kritik, 
men måske bare er en konstatering af, 
man tydeligvis ser forskelligt på tingene. 
Uenighed kan man lære at have det 
sjovt med, den kan stimulere en fortsat 
nysgerrighed overfor den anden. 

Afsnit fire samler de løse ender op. Alt det 
som får lov at forblive usagt, ugjort, som 
om det så bare ikke findes. Hvad gør, man 
får at lære sig at rumme flere af delene til 
det liv, man nu har? Afsnit fem; ja, der er 
en sammenhæng mellem, hvad man går og 
laver, og hvordan man har det. Og hvis man 
opfører sig som partner i sit parforhold, så 
bliver man et bedre menneske. Man føles 
godt. Og hvad er så det? 

Afsnit seks; desværre går det ikke lige godt 
for alle par, selvom de prøver. De begynder 
at lukke ned. Hvad gør man så? Syvende 
kapitel handler om min baggrund, og om en 
andens erfaring med min parterapi.         



“Alle partnere har gavn af at lære 
sig at kunne se denne spejling af, 

hvad de tænker, i hvad de gør.”

1. Hvad er et parforhold?
     -en skøn livsvision

Men hvad er et parforhold for noget? 
Ingen kan svare helt sikkert. Alle parforhold er forskellige. Dog vil jeg påpege det typiske i, at 
par skaber sig et slags rum, et aflukke, hvori de er fredet af omverdenen. Par er ofte nemme at 
spotte i mængden. Man ville henvende sig til dem som par, hvis man skulle dem noget. De har 
gang i noget særligt, som fordrer andres naturlige respekt. De er vigtige i det hele taget. 
Rummet, de har skabt sig opstår ved, at de to er blevet så trygge ved hinanden, de kan dele de 
nære og kærlige følelser, de har fået til hinanden. Der kan de være både inderlige og alvorlige. 
En sådan selvbevidst selvskabt rummelig relation er værdifuld og kan bruges til rigtig meget. 
Et par undersøger og udvikler, hvad der er rart, og finder og accepterer de grænser, der gælder 
for dem. De går efter at opfylde deres stærkeste ønsker til tilværelsen.

Samværets facon er i harmoni med, hvordan vi biologisk er indrettet til at opleve tryghed. 
Samspillet vækker vor kropslige tilknytningsmønster. Når det først er etableret og indgår som 
legitim del af parternes opmærksomhed på hinanden, vil enhver handling der bryder med tilk-
nytningens hvilebalance, opleves som kropslig uro. Tilknytningen er i ro hos par, der har gættet 
deres egen kode, så ”de kan rydde op efter sig”. 

I hvert fald kan det siges, at et parforhold eksisterer, når to personer genkender sig som part i 
en relation, der både som princip er aftalt, konkret udfolder sig i hverdagens praktiske omgang 
og som en rent kropsligt er årsagen til en mangfoldighed af reaktioner.

Et par er indefra spejlet ud
Et parforhold starter i to forskellige mennesker som en glædelig drøm. En drøm hvor de 
tænker den anden ind sammen med dem selv i et godt liv for dem begge. Drømmen består 
af billeder fra helt almindelige situationer, hvor begge har hinandens interesse understøttet 
af en glædelig fornemmelse. Selve forholdet tænker de skabt af gensidige løsninger, drevet af 
gengældte følelser. Dette vil de virkeliggøre ved begges fortsatte accept af den anden i det ene 
og det andet. Et parforhold er derved i sin egen logik, såvel en tilstand som en handling, der 
spejler hinanden. 

Alle partnere har gavn af at lære sig at kunne se denne spejling af, hvad de tænker, i hvad de 
gør. De vil genkende logikken om ubesværet spejling i deres egen reaktion på, hvad deres part-
ner går og laver. Den kommer helt af sig selv, når man er knyttet til hinanden – både positiv og 
negativ.

Der er flere logiske sammenhænge
I parforholdet er der ikke noget ingenmandsland, hverken i tid eller rum. Begge er kærester 
hele tiden, alle steder. De er ikke længere alene. De er to. Begge skal lære sig at bedømme sig 
selv både ud fra egne og den andens ønsker. Begges drøm indebærer ganske sikkert foran-
dring. Parrets dialog bliver nødvendigvis en vedvarende invitation til forandring mod det øn-
skede. Nogen gange mere for den ene, og andre dage mere for den anden. Nogle gange mere 
af kærlighed, når det nu er en dårlig sag at holde på sit eget.

Deraf er det givet, at de har en levemåde, hvor ingen af parterne kan forvente at forblive helt 
den samme. De må nødvendigvis blive lidt den anden. Alligevel vil begge også, i alt der sker, 
kunne genkende den røde tråd, der fører til noget af dem selv i, hvad den anden laver. Drøm-
mene er både altid og aldrig helt opfyldt for dem begge. Nogle gange er drømmen mere op-
fyldt i, hvordan man har det end i hvad der er gjort, og andre gange mere i hvad der er skabt, 
end i hvad der er følt. Et parforhold har en utrolig spændstighed.



“Partnere kan lægge vægt 
på forskellige aspekter, men 
de er enige om, de har deres 

parforhold til fælles.”

Det fuldendte parforhold
Ud af denne tråd er et parforhold altid så godt, det kan blive, og alligevel bliver det aldrig ful-
dendt. Ud fra dette her og nu arbejder begge dagligt med, hvordan de kan gøre det bedre. De 
undersøger, hvordan de bliver en bedre partner for den anden. Begge ved, at de for at kunne 
imødekomme deres løbende udveksling af behov og visioner konstant skal moderniseres, 
revitaliseres. 

Begge ved, at oplevelsen af deres parforhold hele tiden kun og alene er deres eget værk. Og 
da kilden strømmer fra en dejlig drøm hos partnerne hver især, er et parforhold faktisk, det 
meste af tiden, et rigtigt rart sted at være. Det fuldendte mærkes og sker hverdag, og det er 
både det banale og det overvældende ved et parforhold. 

Gensidighed
Partnere kan lægge vægt på forskellige aspekter, men de er enige om, de har deres parforhold 
til fælles. Det er det ”vi” partnere taler om med hinanden og andre, når de siger: ”Vi har det 
godt sammen”. Gensidigheden viser sig i denne frivillige anerkendelse af ”os”.  De bekræfter 
med ord som ”vi”, ”os” for hinanden, at deres gensidighed spejler den drøm, der hver for sig 
har som motivation til hinanden. Denne bekræftelse er særlig lykkelig.

Parrets evne til positivt at kunne skabe denne gensidighed styrker tilliden til, at de kan gøre 
det igen. Og det medfører så yderligere, at de bevarer den fælles vurdering, at de har et tid-
subegrænset parforhold. De er ikke kun en drøm, de er i virkeligheden lykkelige sammen. Det 
gør, de tror på, at de vil eksistere så længe, livet tillader det. Deraf kommer tanken og talen om 
evig kærlighed.

En nem måde at vide, at man er partner på, er i en stille stund, hvor man er alene. Der kan en-
hver partner godt kende forskel på, hvad der er dem selv som selvstændig person, og hvad der 
er dem som partner. Den fornemmelse af mig/forholdet er den gensidighed, der er neurolo-
gisk er spejlet ind i os fra, hvad gensidighed parret har skabt. Den er som en uro, man mærker 
og forstår som forholdet, når man bevæger sig ud i handlinger, der alene har en selvstændig 
begrundelse. Gensidighed har sin egen stemme i os. Den bliver derved forholdets samvit-
tighed. Den kan genkende sig selv, og den kan ikke genkende sig selv i, hvad partneren siger 
og gør. På den måde, kan en partner føle sig dobbelt. Det både med en god følelse af en stærk 
selvstændighed, og med en dårlig følelse af, ikke at være sin partner tro. Men bestemt også 
omvendt. At gå så langt ind i parforholdet, at man helt glemmer også at lytte til sig selv.

Mødet er to, hvor begge mødes
Gensidighedslogikken spejler sig selvfølgelig ind i, hvordan man fungerer i hverdagen. Et par 
har mange aktiviteter, og de foregår både samtidig og forskudt.  Tilgængelighed er derfor 
en afgørende faktor i hele samlivet. Den er en forudsætning for samspillet kan virke. Til-
gængelighed er en markør for gensidighed. 

Uddelegeringer, udfordringer, forglemmelser gør det typisk for et par, at de hele tiden mødes 
og afklarer sig med hinanden.  Disse møder, korte eller lange, manifesterer drømmen om, 
at man er der for hinanden. Møderne har sit eget mønster, har en metode, der internt giver 
mening for begge. Møder, hvor parrets mødes netop fordi de er to og ikke en. Møder er en 
markør for gensidighed. 

Det frivillige Ja
Inde i alle møder, fra deres første stævnemøde, er den forudsætning tilstede, som har gjort de 
overhovedet findes som par. Begge skal sige ”ja”. Parterne ved, det skal ske, før de er færdige. 
Så de ser, lytter, søger hver gang hver især efter det mulige” ja”. Det ” ja”, der principielt er at 
finde i og omkring dem. Accepten, samtykket, ” ja” er den afgørende markør. ”Ja” holder par-
ret i live, som et åndedræt.

Et ”ja” er det eneste signal, der konkret overfører, hvad de ønsker til, hvad de gør. Mødets 
facon og dets faktiske resultater er parrets gensidighed. Den gensidighed, de formår at skabe, 
er et udtryk for deres evne til realiseringen af de to menneskers drøm om at være et par. Det 
frivillige ”ja” er måske den mest markante markør for gensidighed.



Partner justering
I denne proces udvikler hvert par sin opfattelse af, hvordan en opgave er beskrevet, og hvornår 
der er et resultat. Begge ved, parret kun eksisterer, fordi de selv gør det, og med det in mente 
holder de rigtigt meget øje med hinanden. Et holden-øje-med-hinanden, som et par i double 
tennis eller indenfor anden holdsport, hvor der kommer udsagn der positivt tænkt, alligevel 
har en justerende karakter. I parsamtaler kan disse korrigerende udsagn forveksles med 
udskældning, hvis man ikke samtidig passer på hinanden. Men der er også meget på spil. 
Ethvert manglende resultat, er som et taktslag, der udeblev. Det er et ”nej”. Det bliver 
øjeblikkeligt meget synligt, det er som en fremmed bevægelse i landskabet. Et ”nej” skaber 
uro, ofte også en kommentar. Afbrydelser skaber en ny status, det skal undersøges. Hvad 
er den ukendte grund til at en af parterne med sit ” nej” er standset i sin bevægelse mod 
at danne mere par. Så kritisk spørgen er både med en parathed til omsorg og med rynket 
pande: ” Hvad foregår der, er vi ikke gensidige mere”? Justerende kritik er en vigtig markør for 
gensidighed.

Et ”nej”, enten udtalt eller gjort, er en meget dramatisk hændelse. Det introducer, at de som 
par, har mødt deres ydre grænse i både rum og tid. De er nået dertil, hvorfra de ikke længere 
er et par. Der, hvor de bare er to mennesker, som søger sin egen lykke med en anden.

Parforholdets kendetegn: Gengældte følelser. Tilknytning. Partnerskab. Selvstændighed. 
Gensidighed. Tilgængelighed. Mødet. Ja. Justering. Tidsløshed. Hvert af disse ord dækker over 
en mening, som har sin egen logik. Derfor er der ofte noget at snakke om i et parforhold.

Evnen til at være par og med parrets egen logik at håndtere det udfordrende ”nej” er hele 
denne e–bogs ærinde. Jeg vil vise eksempler på, hvordan par kan lære sig på egne betingelser 
at håndtere at ville så meget med hinanden, samtidig med, at der er så meget, der siger nej til, 
at de kan komme ind i virkeligheden med deres gode drøm. 

“Uddelegeringer, udfordringer, 
forglemmelser gør det typisk for 

et par, at de hele tiden mødes 
og afklarer sig med hinanden.”



2. Er dit parforhold sikkert? 
 
– vil du vide mere om, hvordan du skaber et sikkert rum?
Mange par ser på deres samliv ud fra den præmis, at alt er til diskussion. Det er bedst at 
bevare sin frihed. Virkningen er, at det er svært at få klare linier. Forskellighed er forbundet 
med uro. De har ikke et sikkert rum til dem selv som par. De vil ikke give garantien.

Så når partneren siger ” jeg er utryg ved, hvad du gjorde”, mener nogle medpartnere, at de 
kan afvise denne information fra deres kæreste med, at han/hun har de forkerte følelser/
forståelser eller ”Jeg vil det jo godt, så du skal lade være med at..”. Som havde de ingen andel i 
den andens indre liv. Men den reagerende partner siger det jo netop, fordi det i den konkrete 
sag ikke lige føles sådan for ham eller hende. Den afvisende partner må have erfaringer med, 
at deres svar ikke ændrer på deres kæreste position. Han/hun trækker sig blot mere, eller 
reagerer stærkere irriteret.

Så ja, det er besværligt at få styr på ens partner, hvis man selv vil sætte reglerne – igen og igen. 
Ingen kan føle sig helt sikre.

Er du med på, at den spontane uro i jeres fælles rum har noget at gøre med jeres samspil? Er 
du med på at garantier giver tryghed?

Jeg vil undersøge, hvordan et par skaber et sikkert fælles rum, og især hvordan man lærer sig 
at modtage en dom, skyldig i en forseelse. Altså når man har forstyrret freden.
Som i bliver du hørt, når du bliver utryg og kan du høre andet end kritik i en negativ vurdering?
 

Synes han/hun du er der?
I filmen Force Majeure er en 2-børns familie på fredelig skiferie: Mens de spiser frokost på 
en åben balkon, udvikler et sneskred sig med truende nærhed. Sneskyer rammer balkonen. 
Manden reagerer spontant selvbeskyttende. Han redder sin Iphone og løber væk alene. 
Hans simple ”ikke-være-der-for-sin-familie svigt” starter en lavine i hans familie. Sådan helt 
instinktivt begynder kvinden og børnene at tage afstand fra ham. Det synes han i starten er lidt 
hysterisk, ”der skete jo ingenting”. Han opdager dog, at han bliver udfaset alligevel.

Først da han mærker efter, hvad det betyder for ham, at de trækker sig, begynder han at 
undersøge sit svigt. Han begynder at græde endda længe og fortvivlet. Først da ændrer han 
den følelsesmæssige reaktion hos sin kone og børn. De kan se, han anerkender sit ansvar for 
dem.

Filmen har flere pointer, dels at et par er tilknyttet hinanden, og derfor falder ind under 
tilknytningsbiologiens regler for tryghed, dels at han derfor kan forsone svigtet ved at 
anerkende deres reaktioner og ved at mærke og udtrykke, hvad familien betyder for ham.

Anerkender du, at din adfærd instinktivt bliver vurderet tryg/utryg? Altså om du vil/vil ikke 
kunne give accept af din partners vurdering. Accept af at hans/hendes positionen findes og du 
vil møde den med interesse måske omsorg – mere forlanges ikke.

Sådan er du også selv. Du vil anerkendes for din position, og så tager I den derfra.
Så, er du tryg i jeres fælles rum?

Misforstår du ofte helt, hvad der foregår?
Utryghed er en reaktion, man forholder sig til. I parforholdet er utryghed forbundet med, at 
den ene partner har begået et brud på tryghedsgarantien. Den utrygge deler sin reaktion med 
sin partner. Det er desværre ret almindeligt, at et udsagn om et svigt, en utryghedsreaktion, 
bliver mødt med en benægtelse eller selvretfærdiggørelse. Udsagnet om svigt opfattes 
åbenbart som en anklage, man kan forsvare sig imod. Denne forståelse efterlader ofte begge 
frustrerede.
Hvorfor det?
Meldingen om svigt er ikke en påstand eller en anklage. Det er en dom.
Svigtfølelsen kommer netop efter en handling. Den handling var jo sagsfremstillingen af ens 
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“Først da han mærker efter, 
hvad det betyder for ham, at 
de trækker sig, begynder han 

at undersøge sit svigt. Han 
begynder at græde endda 

længe og fortvivlet. Først da 
ændrer han den følelsesmæssige 

reaktion hos sin kone og børn.”

“Problemet med al den 
kommentering opstår først, 

når de ikke er velkomne 
med deres tanker,”



synspunkt i den pågældende sag om ex.vis overholdelse af aftale, ordentlig opførsel til fest, 
anerkendelse af grænser. Så udsagnet om utryghed er ikke et oplæg til diskussion. Partneren 
er utryg. Den svigtede henviser til en tidligere handling som taler for sig selv. Tiden til 
sagsfremstilling er forbi.

Tiden er til at stoppe helt op. Tiden er til at vise omsorg, respekt, god opførsel og lidt 
bodsgang, fuldstændig som for den almindeligt indsatte lovovertræder. Det er nu man skal 
sige undskyld og genbekræfte ens forankring i forholdet. Det formilder. Alt dette er helt enkelt 
for den svigtede. En sådan anerkendelse forløser utrygheden.

Partner – er du med? Forstår du nu, hvorfor din benægtelse kun yderligere forstærker 
frustrationen?

Vi lever jo i en debatkultur, hvor man knap behøver hører efter. Så at fange, opfatte og handle 
efter, at ens kæreste kan fremføre en dom over én, er helt nyt for mange– ubegribeligt. Selve 
retsfølelsen er jo, at man er uskyldig til man er dømt, så man har ret til at forsvare sig. Alt det 
er rigtigt nok, man har bare misforstået, at man har fremtiden til rådighed til den slags.

Utrygheden er kommet efter noget man har sagt/gjort. Dommen forholder sig til det faktum, 
at du har gjort din partner utryg. Det skal du forholde dig til.Derfor forstærker partneren blot 
svigtet, når han/hun forsvarer sig med sine forklaringer og argumenter. Den svigtede føler sig 
nu også forladt, manipuleret af al den snak, om uskyld, hvor den selvforsvarende bare står og 
redder sit eget skin. I stedet for at tage sig lidt af sin kæreste ved at møde ham/hende med 
respekt og omsorg for sit dilemma. Den svigtede kan kun blive rasende fortvivlet eller trække 
sig.

Forstår du nu bedre, hvorfor din benægtelse kun yderligere forstærker frustrationen?
Kan du skifte til omsorg og respekt for din partners position?

Lader du din forfængelighed afgøre din reaktion?
Når ens kone virkelig skælder ud over, at man efter en lang lørdags indkøbstur har glemt 
at købe diæt – yoghurt til hendes slankekur. Skal man så blive sur over hendes manglende 
taknemmelighed over resten af indkøbene eller skal man stille op og sige ”Undskyld skat. 
Jeg er kørt, er der andet jeg ikke fik med”? Desværre skal hun oftest høre på ens sårede 
følelse over den manglende anerkendelse af indsatsen i forventning om, at man får den 
opmærksomhed, man ikke selv er i stand til at give hende.

Hvorfor skulle hun pludselig være klar til at give dig opmærksomhed, når hun lige har bedt om 
din? Ja det er jo et valg partnere står i hverdag. Hvad vælger du? Din forfængelighed eller din 
interesse i, hvad der foregår hos din partner?

Kan du genkende situationen fra konflikter, hvor du er splittet imellem din forfængelighed for 
at få anerkendelse og behovet for vise din partners budskab ægte interesse?

Mit svar er klart – lyt indtil du har arbejdet dig ind i, hvad der bliver sagt. Som mand, hvis du 
vil have en glad kone som overvejer at sove med dig, så hører det med, at hun instinktivt ved, 
at hun kan få din opmærksomhed, fordi hun beder om den. Og hun ved godt, at hvis hun vil 
have en åben mand, der henter diæt yoghurt, ja så lytter hun, selvom han prøver at fedte 
sig ud af en aftale. Den slags respekt er krumtappen. At lytte og indleve sig i, hvad der faktisk 
bliver sagt, er simpelthen det man gør, hvis man vil leve længe under kærlighedens biologiske 
beskyttelse.

Er du der for din partner? Er din partner der for dig?
Vis du er i tvivl, lad biologiens love guide dig.

Mange partnere, jeg har mødt, har som selvfølgelig forudsætning, at i parforholdet er man 
der for hinanden. Selve parforholdet er deres sikkert rum. Derinde er begge beskyttet af 
tilknytningens søde ro, når der er tryghed, og forsvarende kalden, når der er utryghed. Man 
har derfor opmærksomhed på partnerens synspunkter, samtykker, fravalg, følelser. Dem 
kender man bare og deler ens egne positioner. Den viden er selve drivkraften i parforholdet, 

“Kan du genkende situationen 
fra konflikter, hvor du er splittet 

imellem din forfængelighed 
for at få anerkendelse og 

behovet for vise din partners 
budskab ægte interesse?“

“Vi lever jo i en debatkultur, 
hvor man knap behøver hører 

efter. Så at fange, opfatte og 
handle efter, at ens kæreste kan 

fremføre en dom over én, er helt 
nyt for mange– ubegribeligt“. 



den del er selve manifestationen af, at vi to er os. Den opmærksomhed er trygheden.

Det er forudsigeligt, at man er forskellig igen og igen. Det spændingsfelt tager man sig tid til 
at skabe ro omkring. Begge har opdaget, at tilknytningens biologi sætter øjeblikkeligt ind, hvis 
man ikke selv tager sig af de uklare signaler. Den kode til bevarelse af et sikkert rum omkring 
det liv et par skaber følger hele tiden med i, hvad der foregår. En partner behøver ikke tænke 
så meget over, hvornår der er brug for en markering. De kan mærke det.

Så ingen par er helt alene om at passe på deres kærlighed. I dem er selve fornemmelsen af 
tryghed, det sikre rum, der taler med dem om, hvad der er brug for. Derfor er interessen og 
respekten for den faktiske partnerposition, det samspil der fortsat genskaber et sikkert rum.
Følger du med i, hvad det foregår i dit parforhold?

“Begge har opdaget, at 
tilknytningens biologi 

sætter øjeblikkeligt ind, 
hvis man ikke selv tager sig 

af de uklare signaler.“



3. Hvorfor bliver du kritiseret?

Har du tænkt dig nok om? 
Der er superkritiske kærester. De er hele tiden over og omkring alting og alt, hvad der angår 
”hinanden”. De ser, mærker, vurderer på den anden, os, sig selv og engang til. Uanset hvor, 
hvad – hele tiden.

De er helt normale. Ingen særdiagnose nødvendig. Sådan er et menneske, der er partner i et 
par. Et særligt beredskab er vågnet indeni. Problemet med al den kommentering opstår først, 
når de ikke er velkomne med deres tanker, når den anden ikke er med på, at partnere justerer, 
- nogle gange kritisk hele tiden. Skiftet fra partner til modstander sker, når den anden i stedet 
for at føle sig informeret, føler sig kritiseret. Man har simpelthen mistet distancen til emnet 
der tales om. Emne og person glider sammen. Den er gal, når man er partner og ikke vil have, 
den anden tænker sig om. 

Som Georg Harrison synger i sin stærke sang: ”Isn´t It a Pity”:

Isn’t it a pity, isn’t it a shame
How we break each other’s hearts, and cause each other pain
How we take each other’s love without thinking any more
Forgetting to give back, now isn’t it a pity.

Har du svært ved kritik?
Kritik er bare en af mange slags konsekvenser ved at blive partner, med en man elsker. Det er 
en daglig del af det, du har at give tilbage. Det er muligt at lære sig selv at håndtere kritik, så 
du er lige så velkommen med den, som med din kærlighed.

Jeg vil her dele mine tanker om, hvad kritik er i et par, og hvordan du kan bruge den til at 
styrke forholdet.

Kritik.
Jeg lavede på et tidspunkt en kort spørgeundersøgelse om kritik mellem partnere. Ud fra 
svarene kendte kun få til spontant at blive mødt med positiv interesse, når de gav udtryk 
for kritik. Kritik opfattes desværre mest som direkte personlig nedgradering og afvisning. 
Personen kan ikke holde sin distance til det sagte, emnet de taler om. Denne forståelse giver 
negativ konsekvens for parlivet. 

Dette er problematisk, fordi det meste kritik i samlivet har det sigte at gøre det tætte 
samarbejde bedre. Man er jo to om at være en. Kritik taler på mandat af selve den 
gensidighed parret selv har skabt. Kritik holder øje med deres grundregler. Det kunne være 
det fælles princip, at aftaler skal holdes. Kritikken kommer her som fra dommeren i en 
håndboldkamp, der påpeger, at bolden var ude. Synspunktet fastholder samspillets kvalitet.
Hvis kritik ikke kan opfattes som info til partnerjustering, hvad skal så justere?  
Magtanvendelse eller ignorering?

Hvad ønsker du at lære?
”Det burde du vide” eller ”Det er du selv ude om”. Den slags kritik er en farlig selvbeskyttelse 
mod den andens tanker. Du ender med at være helt ude af trit med din partner.

Mange skænderier går netop på, at indforståetheden var forkert. Mange opgiver og vælger 

“Partnere vurderer hele tiden 
hinanden. Sådan er partnere, de 
kan ikke lade være. ”Den bøf er 

ikke god, den er stegt helt tør. 
Du er altid ukoncentreret, når du 

steger”. 

“Dette er problematisk, fordi det 
meste kritik i samlivet har det 

sigte at gøre det tætte samarbej-
de bedre. Man er jo to om at være 
en. Kritik taler på mandat af selve 

den gensidighed parret selv har 
skabt.”



tavsheden. Par kan ikke klare hverdagen uden at være aktuelt tilgængelige for hinanden. Men 
i spændingsfeltet mellem godt samarbejde og frygtsomme følelsesreaktioner, er der ofte store 
vanskeligheder med at finde de rette ord. 

Asynkrone par virker aggressivt på hinanden. ”Vi er vokset fra hinanden” siger de ofte om 
dem selv, når de ikke er tilgængelige for det, de kalder kritik. ”Du er så sur”. ”Ja selvfølgelig, du 
hører aldrig efter”.

Er du tilgængelig?
Partnere vurderer hele tiden hinanden. Sådan er partnere, de kan ikke lade være. ”Den bøf er 
ikke god, den er stegt helt tør. Du er altid ukoncentreret, når du steger”. Eller ”du smasker, når 
du spiser. Jeg mister helt appetitten”. Spontane reaktioner bliver delt på godt og ondt.

Kritik er en svær størrelse, fordi den kan ikke undgå at udfordre trygheden i den dybere 
følelsesmæssige tilknytning. Kritik skaber reaktionen ”kan jeg være tryg?” hos din partner. 
Han/hun reagerer prompte, som var det du siger en direkte trussel: ”Jeg bliver afvist, jeg 
er i fare”. Det må du selv kunne kende? Det er det, der gør, man mister distancen og går til 
modangreb.

Med den viden kunne en vej frem være, at du først tænkte lidt mere over, hvad det er, du 
synes er vigtigt at dele? Hvad er dine bekymringer eller behov i problemet? Når du så taler, 
så tal ud fra dig selv, så giver du din partner spillerum, dels til at håndtere sig selv, og dels 
til at høre på hvor du er. Så kan han/hun nå at opfange at dit ” det der synes jeg ikke om” 
ikke nødvendigvis er en hånlig mobning, men eksempelvis et tip til, at hvis man ville gøre 
sin partner glad, så ….. Eller bare grundrådgivning om, hvordan noget kan gøres billigere, 
hurtigere, mindre farligt. Eller en måde at få respekt på – en anden gang, eller at modtage en 
advarsel om brud på fælles principper, eller at høre en velment tanke der er til den andens 
fordel.

Et par kan se på hinanden som to, der spiller på samme håndboldhold. Så når den ene 
afleverer bolden, er det for, at den anden skal lave mål, ellers får man bolden tilbage. Ligesom 
boldspillet hele tiden ændrer sig, ændrer samlivet sig også, og en partner ønsker hele tiden at 
stå rigtigt på banen, så de kan håndtere de nye begivenheder, som parret selv skaber. De vil 
begge gerne lave mål. Genkender du denne motivation til hele tiden at være ajour?

”Alt er i sin vorden”.
Et par ved, at de søger deres eget unikke resultat, og de er aldrig helt færdige. Alligevel har 
de altid et synligt udtryk, og derfor kan de altid vurderes. Det sker, selvom de aldrig helt 
entydigt ville kunne beskrive hvad der foregår. Intet bestemt synspunkt rummer hverken hele 
samspillet eller resultatet. Billedet vil aldrig stå helt skarpt. 

De fleste par udvikler en facon i deres løbende ajourførelse for at håndtere deres parliv. Det 
gælder alt fra: ”hoveddøren binder” til ” Hvorfor taler du sådan?”. 

Søren Kierkegaard ville sige om parforholdet som om livet: ”Alt er i sin vorden (under skabelse) 
og tvetydigt”. Kritik er en måde at håndtere denne dirrende tvetydighed i alt der sker. 

Tal om dig selv. 
Det er ikke nemt at holde distancen til en følelse af at være forkert. En mand skrev til mig om 
sit besvær: ”Min kone føler sig nemt angrebet. Så prøver jeg at snakke det igennem, samtidigt 
med jeg siger, hvad jeg vil sige. En slags dobbeltsnak, sådan her: ”Jeg er så glad for vi to kan li 
at lave mad sammen, jeg nyder det hver gang. Og jeg har også læst i avisen, at dårlig hygiejne 
er skyld i mange sygedage, så jeg er helt med på den med at vaske hænder, når vi laver mad. 
Men det tænder mig negativt, at du taler til mig, som om jeg ikke vil gøre det. Jeg bliver 
trodsig og såret. Så, søde, når du er i tvivl om, jeg har vasket hænder, så tænk over hvordan du 
siger det, søde”.

“Det er ikke nemt at holde 
distancen til en følelse af at være 
forkert. En mand skrev til mig om 

sit besvær: ”Min kone føler sig 
nemt angrebet. Så prøver jeg at 

snakke det igennem, samtidigt 
med jeg siger, hvad jeg vil sige.” 



Manden forsøger på en besværlig måde at snakke om noget, han synes er svært. Han taler 
om hende til hende. Han taler ud fra, han føler sig forkert. Men den fokus kræver, at han kan 
stå ved sin egen svaghed. Det ville kunne lyde sådan: ”Søde, jeg kan ikke bevare distancen 
til det du siger, jeg føler mig kritiseret, forkert”. Hun kan nu få plads til opdage hans positive 
interesse, og hun kan høre hvad han siger om sig selv. Og hvad skal kærligheden ellers bruges 
til, end at rumme partnerens svagheder?

Når nu kritik er en præmis.
Så:
- du vil forudsigeligt blive inddraget som en andel i hans/hendes velbefindende
-Derfor: Gør det muligt for dig selv, at høre du er årsag til vrede, sorg, smerte, savn.
 Så:

-du vil forudsigeligt mene, at din partner har et medansvar for dit velbefindende. 

Vær især omhyggelig med at få snakket de steder igennem, hvor I mister distancen og 
får følelser eller andre uroskabende reaktioner på hinanden. Så I kan opnå ”ligestilling” 
indenfor evnen til afgivelse og modtagelse af kritik op til et forståelsespunkt. Så begge med 
distance kan sige: ”Du synes altså, at jeg groft ignorerer dig”, ”Ja”. Så I kan bagefter have en 
undersøgende samtale og ikke en diskussion, for når diskussionen starter, så slutter samtalen. 

Hvis det går galt, så er det lige der, I skal holde 15 minutters pause. 

Kritik kommer, fordi begge har brug for at føle sig konstruktive. Begge vil kunne dele, hvad 
de har at sige. Begge vil give tilbage. Så når par lærer sig at tænke sig om, inden de taler, kan 
begge genopdage deres vision. De vil kunne leve tidsubestemt sammen i en hverdag med ro 
om intimiteten.

“Vær især omhyggelig med at 
få snakket de steder igennem, 
hvor I mister distancen og får 

følelser eller andre uroskabende 
reaktioner på hinanden.”



4. Løse ender i et parforhold     
     -et farligt fænomen
 

Hvad er en løs ende?
En løs ende er afbrudt fra sin forbindelse. Den får ens opmærksomhed. Den gør én urolig. Den 
udfordrer harmonien i en helhed. Spændingen bliver til et spørgsmål: Hvad sker der her?
På engelsk kaldes fænomenet: Unfinished business. Det siger jo alt. Noget er startet, som ikke 
er gjort færdigt. Det dur jo ikke.
 

Kan du ignorere at blive slået?
Et mørkt blik, som mangler ord; et suk som fylder, hvor der før var en hånd. Et afbræk i en 
rolig bevægelse imellem to, der engang skabte et smil? Disse begivenheder stikker ud. Man 
vågner som ved et slag. Hvad kan det betyde? Det er som en tallerken med et skår. Der er en 
fejl, der skaber tvivl om helhedens anvendelighed, om troværdighed. Sindet bliver fanget af 
spørgsmålet, arbejder med begrundelsen, finder undskyldninger, opdigter sandheder, skaber 
tvivl, utryghed.  

Ifølge tilknytningsteorien skal man være sød mod dem, man er knyttet til, ellers bliver de 
bange - og voksne kærester, der får den behandling, kan finde på at gå deres vej.
 
Vinterbergs film ”Kollektivet” bruger løse ender til at forklare, hvorfor en tilfreds mand med 
familie lader sig forføre af en ung studerende og derefter forlades af kone og barn uden på 
noget tidspunkt at gøre modstand eller bede om hjælp. Og hvordan han blev tilgængelig for 
denne villige sex, som han allerede havde rigeligt af? Hverken konen eller manden ser ud til at 
vide det. Det er mere sådan et spørgende blik som hos et forskrækket rådyr.

Som filmen udfolder sig, viser svaret sig at i, at de har alt for meget unfinished business.
 

Er du inde eller ude?
I starten af filmen hører vi, hvordan parret siger rigtig mange hårde ting til hinanden. Og da 
samtalen foregår, mens de er ved at købe ny fællesbolig, er det tydeligt, at de på trods af dette 
fortsat bygger på en kærlighedsforventning til hinanden.

Hans kone siger: “Jeg keder mig sammen med dig. Du har ikke mere at sige til mig, jeg ikke 
allerede har hørt. Lad os lave et kollektiv.” Han lader sig ikke udadtil mærke af, at hun med et 
slag omdefinerer hele deres forhold fra at være et udforskende kærlighedsmøde til, at de er 
sammen for barnets skyld og for at få lidt sex en gang imellem. Han løfter blot blikket, da hans 
kærlighed bliver gjort overflødig. Hun ved endnu ikke, at med det slag løsnede hun noget, som 
blev den løse ende for meget. Han lader sig mærke af det, hun siger, og den der gør så ondt, at 
han begynder at trække sig.

Hvis han vidste, hvor vigtigt det er hele tiden at få ryddet op, ville han nok i stedet forsøge at 
sætte ord på, hvad hun gjorde ved ham. For eksempel ved at sige: “Du gør mig rigtig ked af 
det. Du har lige ydmyget mig. Jeg kan mærke, jeg trækker mig fra dig. Jeg tror ikke, jeg kan 
komme tilbage til dig, hvis du ikke skynder dig at sige undskyld.”

Men kærlighed vil bruges, så han lader sig finde af en anden. En, der vil ham. En, der stadig 
reagerer på det, han har at sige.
 

Director: Thomas Vinterberg
Writers: Tobias Lindholm, 

Thomas Vinterberg

“Hans kone siger: “Jeg keder 
mig sammen med dig. Du har 

ikke mere at sige til mig, jeg 
ikke allerede har hørt. Lad os 

lave et kollektiv.” Han lader sig 
ikke udadtil mærke af, at hun 
med et slag omdefinerer hele 

deres forhold fra at være et 
udforskende kærlighedsmøde 

til, at de er sammen for 
barnets skyld og for at få 

lidt sex en gang imellem.”

“Er vi ikke vigtige mere? 
Er du på vej væk?“



Løse ender er farlige.
Filmen forstærker sin hovedpointe om, at man ikke ustraffet forstyrrer tilknytningens 
tryghedskrav – altså laver løse ender. Man skal rydde op. Perspektivet fremhæves også i 
relationen mellem teenagedatteren og et hjertesygt barn i kollektivet. Dette barns far gør 
gennem en historie tydeligt opmærksom på, at børn uden omsorg dør. Datteren tager ikke den 
relation, hun har til barnet, alvorligt, ligesom hendes forældre heller ikke tager deres relation 
alvorligt. Så lige dér, da hun præsenterer sin jævnaldrende kæreste første gang, dør barnet. 
Hun kunne godt have advaret ham. Hun vidste godt, hun var vigtig. Barnet var allerede for 
sårbart til at kunne beskytte sig selv, da det mister sin kærlighedstilknytning. Stærk symbolik. 
Forældrenes brud medfører også moderens sammenbrud.
 
En løs ende skaber en selvbevidst opmærksomhed, hæver energiniveauet, kræver 
konsekvenser. Den sætter alting i nyt perspektiv, og ikke altid til det mere sande eller bedre. 
Farligt stof.

Løse ender legitimerer overfaldet.
Lad os se på, hvor hurtigt et parsamspil skaber alt for mange løse ender. Eksempel på forspil:
Jan, her kaldet førstekrænkeren, fordi han ignorerer både en aftale om indkøb og om at få 
åbnet deres Dankort, og han ikke siger noget om det. Kæresten Jette skal derfor selv i Fakta 
fredag aften, hvor hun opdager, at hun stadig har et lukket Dankort. Det er en krænkelse, hvor 
Jan truer Jettes trygge base. ”Er vi ikke vigtige mere? Er du på vej væk?” tænker Jette.

Alle 5 løse ender reagerer Jette på. Det skal hun, for de er partnere, kærester.
 
Desværre tager Jette først sagen op lidt senere, sammen med noget andet, der sker. I 
mellemtiden er førstekrænkeren Jan gået videre i sit liv. Han er langt væk fra den skyldfølelse, 
han måske et øjeblik havde haft den dag. Jan har måske endda lige lavet middagen og ryddet 
op. Han går bestemt med en god følelse af at være en god partner. Men da Jan med en frisk 
bemærkning påpeger en eller anden forglemmelse, Jette havde i går, kommer udsagnet til 
at vække Jettes løse ender fra Fakta.  Så Jette siger: ”Sådan skal du ikke behandle mig,” og 
lidt senere: “Du er så egoistisk.” Stærke, men desværre typiske eksempler på almindelig 
følelsesladet afstandtagen, begrundet ikke i sandheden om nu, men i ubalancen fra de gamle 
løse ender.
 

Løse ender skaber blinde vinkler. 
Ethvert voldsomt skænderier lever af den energi der kommer fra selve forholdets betydning. 
Men da begge har mistet afstanden til den anden, hører de, hvad der bliver sagt, som en 
trussel mod deres plads i forholdet. 

Men da Jette oplever sig svigtet, så hun synes ikke selv, at hun i ly af den andens synder 
skader forholdet med sin egen væremåde. Hun tænker sjældent sådan om sig selv. Hun 
synes tværtimod, hun gør noget godt for forholdet med sit voldsomme udbrud. Jans løse 
ende skinner hende så meget i øjnene, at de skaber en blind vinkel for, hvordan hun også 
selv opfører sig krænkende. På samme måde som Jan har gjort sig blind - med sin egen gode 
fornemmelse af han jo lige har lavet aftensmad - for, om Jettes voldsomme reaktion kan være 
andet end urimelig. Deres analyse stikker ikke dybere, men det gør følelserne. 
 
For Jan er Jettes afstandtagende opførsel en stor skubben-ham-væk fra sig. Jan reagerer ikke 
på ordene, men på budskabet i adfærden: ”Du er ikke vigtig for mig.” Det vækker øjeblikkeligt 
tilknytningsinstinktet. Jans modangreb kan være voldsomt. Han slås for livet i sin trygge base.
Men når Jan kaster med, hvad der ligger af ”løse ender” i hans jeg-bliver-ikke-set-kasse, 
udløser han Jettes tilknytningsinstinkt med hans signal om, at ”du er ikke brugbar som 
kæreste.”
Og så forsvinder begge ind i hver deres fortvivlede kamp for at eksistere for den anden. 
Samtalen er nået til et nyt stadie. Begge kæmper for livet i deres trygge base.
 
Jettes væremåde og udsagnene bliver som piskeslag mod Jans tillidsfuldhed. Jette bliver 
andenkrænkeren ved at afbryde tillidsimpulsen.

Uafsluttede, negative løse ender er potentielt dobbelt konfliktstof ved selve måden, de 

“For Jan er Jettes afstandtagende 
opførsel en stor skubben-ham-væk fra 
sig. Jan reagerer ikke på ordene, men 
på budskabet i adfærden: ”Du er ikke 
vigtig for mig.” Det vækker øjeblikke-

ligt tilknytningsinstinktet. “



optræder på. Begge har mistet den nøgterne fornemmelse af, at de faktisk er to. I stedet kører 
de som rundt i et loop.
 

Løse ender bliver til gentagelser
I skænderiet kører de i et loop af udsagn, som først runder og modsvares af en voldsom 
følelsesreaktion og derefter af nogle udsagn, der lyder som anklager, men er ment som en 
kalden: ”Du må ikke forlade mig.”
 
Jan og Jettes destruktive samspil finder hurtigt sin egen form. Det er et loop, parret hurtigere 
og hurtigere finder dialogen til at køre rundt i. De er stimuleret af frygt for selve deres position 
i forholdet og så af en ensomhedsfølelse i forhold til den, de elsker.
 
Løse ender er, som løst krudt i en relation opbygget på gensidig interesse. Løse ender lytter 
ikke, lukker af, siger nej, er uempatiske, voldelige, adskillende. Frygtelige konsekvenser for den 
kærlighed, som før følte sig velkommen. Kærligheden gemmer sig derfor også lidt til en side, 
væk, for ikke at tage skade. Men den er klar til at gribe ind, hvis den får en chance.
 
Jeg håber, jeg formår at gøre det tydeligt, og måske skræmme til den indsigt, at et pars 
velfærd helt afgørende afhænger af den rummelighed, de har for hinandens frygtsomme 
menneskelighed. Så de kan, og tør sige og høre det usagte, kan give og modtage omsorgen til 
trøst for den svage i smerte, til denne igen vågner og opdager den anden. Opdager - når man 
skjuler sig for hinanden, og især udfordrer hinanden - at svaret er dybere og bedre på det 
undersøgende spørgsmål.
 
Luk op, lad være med at gemme dig. Din kæreste står lige ved siden af.

Jeg håber, jeg formår at 
gøre det tydeligt, og måske 

skræmme til den indsigt, 
at et pars velfærd helt 

afgørende afhænger af 
den rummelighed, de har 

for hinandens frygtsomme 
menneskelighed.



5. Er du blevet et bedre menneske?
 

Er du et ”ja”?
1. afsnit i Tv-serien ”Persons of interest” begynder med en mandsstemme, der siger: ”Når 
du finder den person, der forbinder dig med denne verden, bliver du en anden, et bedre 
menneske”. Og Jack Nicholsen siger i ” As Good as It Gets”, 1998, til Helen Hunt. ” Du har gjort 
mig til et bedre menneske”.
 
I parterapi får jeg igen og igen bekræftet, at en helt bestemt faktor skal være aktivt tilstede 
mellem partnere i et parforhold, for at de er glade for forbindelsen. Det er ikke nok på 
opfordring at kunne sige: ” Jamen, sådan har jeg det da også.’’ Forskellen er en faktor, som 
viser sig på mange måder. Jeg vil kalde den for ja - faktoren. Den er et ”ja”, der ligger i selve 
attituden til den anden. Symbolsk bekræfter den, at ”vi to gør, at vort liv er noget særligt.’’  
”Jeg vil dig det godt. Det er vigtigt for mig at se, det kan jeg få til at ske.’’

Har du også den der ”Ja – følelse”, der kommer af, at din partner gør dig til et bedre 
menneske?
 

”Lad os blive os”.
Et parforhold sker ikke af sig selv. Ingen bad dem om det. Det var og er ene og alene parret 
selv, der skaber det og deres samlivs kvalitet og resultater. Et par ved godt, de både er færdige 
og alligevel ufærdige med den indsats, som står så helt centralt i det liv, de har lige nu.

En ”ja-faktor” er den fremfærd, der hele tiden gør den anden vigtig. Den viser sig ved, at 
man er imødekommende, nærværende, interesseret, tilgængelig. Dette sker i øjenkontakt, 
modtagelse af budskab, afklaring, bevægelse. Deri ligger bekræftelsen, den røde tråd af 
mening bag samspillet, helt fra første møde. I begyndelsen er det nemt at se og genkende 
dette ja-princip i den drivkraft, hvormed de begge søger at gøre forholdet vigtigt. Dengang der 
ikke var noget til at forstyrre deres motivation. Dengang var ”ja-faktoren’’ helt manifest. Den 
var forelskelsen.  
 

Er du med på, at du ikke er alene?
”Ja-faktoren” ses i de smil og den glans i øjnene, der kommer, når begge føler sig godt 
behandlet af den anden. Den er i spil, når den anden lytter med nærvær. Når samtalen er 
en rar udveksling af overvejelser om noget fælles vedkommende, hvor begge kan høre, at 
den anden har lyttet og lægger sig op ad det, der er sagt. Når ingen af dem gør det for svært 
at gøre det, der er det rette for dem lige her og nu. De giver sig tid til at overveje de store 
forskelle mellem sig. Dette fokus kommer, når der er respekt for aftaler eller forhold, som 
sætter grænser for den frie udfoldelse, der udfordrer bekvemmeligheden.

De vil kunne mærke den frivillige imødekommenhed, hver gang de så meget som kikker på 
hinanden.

Når et par har et godt liv med en stærk ”ja-faktor”, svinger de i kontakten som et pendul. Så 
går de ikke længe ind i hver sit, før de igen søger hinanden og kræser lidt sammen. Måske 
afklarer de et fælles anliggende, før de igen slipper hinanden for en stund.

”Ja–faktoren” viser, at begge er med på, at de er to, der skal have det godt, før ”vi” har det 
godt.

Det er vel heller ikke så svært eller hvad?

”Ja-faktoren” ses i de smil og den 
glans i øjnene, der kommer, når 
begge føler sig godt behandlet 
af den anden. Den er i spil, når 
den anden lytter med nærvær.”

“Det er logisk for en ”Ja–partner” 
at drage omsorg for den svage, 
tilbagetrukne - og i den proces 

undersøge, hvad der er problemet.”



Hvem har ”ja’et”?
Det er derfor klart, at hvis den ene af de to partnere trækker sig med et: ”Jeg klarer mig bedst 
selv”, sammen med en attitude med signalet: ”Forholdet tilgodeser mig ikke godt nok,’’ så 
sker der noget. I første omgang opfatter den anden dette som et provokerende svaghedstegn, 
når partneren ikke tør spille med åbne kort. Så der sker det, at afstandtageren faktisk vækker 
noget og får større opmærksomhed. Det er logisk for en ”Ja–partner” at drage omsorg for 
den svage, tilbagetrukne - og i den proces undersøge, hvad der er problemet. Så bare ved 
at den ene tøver lidt med sin ”ja” og søgen mod sin partner, kommer den anden løbende og 
forstærker sin appel om et ”ja”, som er det selve livet, der er i spil. Samlivet er i hvert fald. Og i 
denne søgen efter det ”ja” er der mange, der går rigtig langt ud over egne grænser.
 
Men hvis denne indsats også afvises, så forrykker balancen sig mere permanent. Fra at den 
ligger et sted mellem partnerne i et ”Ja–forhold” med gensidige løsninger, flytter fokus til den 
person, der med sit nej ikke længere søger ”ja–faktoren”. I den proces forvandles den afviste 
fra at være en ”ja-partner” til i stedet at blive et kejtet gidsel i et ensidigt tankesæt om, hvad 
forholdet skal handle om. Hvad der er rigtigt og hvad der er forkert.

Det er nemt at se og høre, hvornår et par har mistet hinandens interesse og i stedet for er 
styret af den, der med sit nej baner vejen for sig selv. Samtalen er blevet en forhandling, hvor 
der handles, manipuleres med ”ja-faktoren’’. Den, der tøver med sit ja, kan få morgenkaffe på 
sengen, lade være med at gøre noget, der ellers er aftalt - man går stille med dørene for ikke 
at vække vrede følelser.

Parret er blevet en karikatur af sig selv, når den ene pludselig gør sin indsats i forholdet 
til gammel gæld. ”Nu har jeg ryddet op, passet børn hele ugen, så er det din tur til..” De 
inddrager ydelser til betaling for ting, de ellers ikke ville kunne gøre uden protest. De kan ikke 
længere drages til ansvar for, hvad de gør, for den anden har jo også engang glemt dit og dat.
Parret er gået i skjul for hinanden.
 

Har I mistet føringen? 
I dette uforløste samspil stiger utilfredsheden. Analysen går sjældent dybere end til en 
diagnose af den anden: ”Du er skør”, ”og du er psykopatisk”, ”du er ligesom din mor, håbløs”, 
og ” du bliver aldrig tilfreds”. Alt sammen udtalelser om noget der stikker dybere, om hvor 
ondt det gør indeni, når det ikke lykkes at få ”Ja-faktoren” til at spille op til dans.

Det var jo trods alt ” ja-faktoren’’, det engang gik ud på. Og med dens forsvinden har de mistet 
magten over forholdet. De er nu gledet væk fra hinanden, og hver især helt selvbestemmende 
om, hvad der kommer til at ske.
 

Er du klar over, hvad du slås for?
Når ”Ja – faktoren” ikke er aktiv, bliver dens fravær inden længe emnet. En af dem siger: 
”Du taler ikke pænt til mig”. Der skal være rart at være i deres parforhold. Kravet om, at 
”Ja-faktoren” skal være til stede, er så stærkt, at det ofte er grunden til, at parret starter i 
parterapi eller skilles.

Når jeg i parterapien leder efter, om ”Ja-faktoren” stadig ligger aktivt ude i en parrelation, så 
ser jeg på de situationer, hvor en part gennem sin opførsel viser sig for sin partner. Der viser 
de, hvordan de afbalancerer det at være sig selv nærmest med det at få magten ud og ligge 
i parforholdet imellem dem.  ”Ja-faktorens” placering viser sig i, hvor hårdt den anden skal 
arbejde for at få noget brugbart ud af det, der bliver bedt om.

Mange par finder en vej ud af isolationen. Nogle opdager, at når de kun kæmper på fortidens 
vilkår og forståelse, så er det en allerede tabt kamp for kærlighed. De er nødt til helt at forny 
sig. 

Mange af de par som opsøger mig, kommer, fordi de kan mærke deres facon er for snæver 
i omkreds. De kan gøre det bedre, men de bliver hæmmet af nemme løsninger og hurtige 
fordomme om den andens meninger og intentioner. Man får ikke hjulpet hinanden til at gøre 
det bedre. De får gennem mig ”en neutral tredje part”, der skaber trygheden til at gå lidt 
dybere ind i sig selv og hjælp til at lytte lidt bedre, det som løsner og giver håb. Jeg ser over 

“Parret er blevet en karikatur 
af sig selv, når den ene pludselig 

gør sin indsats i forholdet til 
gammel gæld. ”Nu har jeg 

ryddet op, passet børn hele 
ugen, så er det din tur til..”

” du bliver aldrig tilfreds”. Alt 
sammen udtalelser om noget 

der stikker dybere, om hvor 
ondt det gør indeni, når det 

ikke lykkes at få ”Ja-faktoren” 
til at spille op til dans.



det subjektive, ser mønstrene, finder ordene, som beskriver den enes følelser, så den anden 
forstår, og mærker ny forståelse og omsorg for den anden. Det bedre menneske i dem vågner, 
og får plads til at skabe en virkning i respons og omsorg.

Derved finder parret ud af at heale de gamle svigt, der lå gemt bag bebrejdelserne, og giver en 
dybfølt undskyldning og finder derved en ny fælles forsoning. De tager til sig, at deres mange 
gange ”ja” har ændret dem, så de ikke længere er, som de var. Fortidens attituder er som en 
frakke, der er taget af og blevet smidt på gulvet. 

Nutiden er at sige ”ja” igen, så er parrets velfærd igen det aktivt fælles anliggende.

Mange af de par som opsøger mig, 
kommer, fordi de kan mærke deres 

facon er for snæver i omkreds. De 
kan gøre det bedre, men de bliver 

hæmmet af nemme løsninger 
og hurtige fordomme om den 

andens meninger og intentioner.



6. Er du blevet tavs?

-Så er det tid til parterapi….
I oplever en anspændt negativitet. Du holder igen, undlader ting, du tidligere gjorde. Du 
skynder dig med at finde noget andet at tænke på – hvis du kan få fred til det. Det er blevet 
farligt at sige noget. Din afstand er blevet en facon – en livstil.

Alt dette er tegn på, at du skal take action i hvert fald på dit parforholds vegne.
I er blevet enige. ”Nu går vi i parterapi”. Hvis I så vælger mig, så vil jeg meget gerne før start 
afstemme vore forventninger. Uanset hvad der ellers sker, vil jeg gerne have vi kommer godt 
fra start. Især da hele metoden med parterapi er afhængig af, at vi kan få en tæt dialog. Her er 
derfor en skitse over, hvad jeg ikke gør og gør, og hvor jeg vil hen. Og ja, jeg har et projekt: at 
få genåbnet tilliden og nedtrappet ”unfinished business” mellem jer.

Og hvordan skal I så få det bedre sammen?
Jeg tager udgangspunkt i, at I er prisgivet i hinandens selskab. I er bundet til hinanden med 
bånd, I ikke bare kan smide. En biologisk sandhed om, hvordan livet passer på sig selv. Så vort 
arbejde er: at opdage det som binder og finde det som løsner. Først i den negative forstand at 
føle sig kvalt, være ufrie ved den anden. Så i den positive forstand hvor I er afklarede med at 
forholdet indebærer afgrænsninger, dog også er et rum med plads til jer selv.

Snakker I for at finde den forkerte?
Alle par oplever, at de kritiserer, korrigerer, skændes. Begge synes, de slås for parlivet. Han/
hun tager det personligt. Og ja, begge kan lære noget af den anden, for ingen skal have 
point for en bold, der er ude. Noget retfærdighed skal der være. Så selvom den ene vinder 
argumentet, så er man jo som vinder i et par, pludselig sammen med en taber. Uden at have 
den anden med sig er det, som at blande sur mælk i god mælk. Den mælk er udrikkelig. 
Fejlfinding er ikke en holdbar løsning.

Hvad fanden skal I med et kompromis?
En vil på skovtur, den anden i biffen, nej, det er ikke lig en naturfilm fra NETFLIX. Er det fedt, 
at begge er lige utilfredse? I fortjener bedre end to dårlige løsninger. Alt for meget i livet 
kommer kun i hele stykker. Se det i øjnene, så skaf jer tilstrækkelig magt over jeres eget liv til, 
at I kan investere ressourcen tid i at kunne begge dele. Parterapi hos mig er ikke et kursus i 
forhandlingsteknik.

Gør I dårlig kommunikation til syndebukken?
Dårlig kommunikation er virkningen af den samtale som giver sig ud for at være en saglig 
interesse, men når begge ikke viser dybere forståelse for den andens følelser, så reagerer 
følelserne. Især i parforholdet forventer følelserne lydhørhed, de er jo relationens 
begrundelse. De går ikke bare væk. Ignorerede følelser sætter sig i kroppen eksempelvis i 
manglende sexlyst, eller skaber tavshed fyldt med drømme, som er farlige for forholdet. Vent 
bare til én af jer møder én der lytter. Så skal I se god kommunikation.

Kan I selv skabe ro?
Især den første session af parterapien er vanskelig. Alle skal lige finde sig til rette med 
hinanden. Terapeuten skal skabe tryghed på 2o minutter, længere er tolerancen sjældent.

“Noget retfærdighed skal der 
være. Så selvom den ene vinder 

argumentet, så er man jo som 
vinder i et par, pludselig sammen 
med en taber. Uden at have den 

anden med sig er det, som at 
blande sur mælk i god mælk. Den 

mælk er udrikkelig. Fejlfinding 
er ikke en holdbar løsning.”

“Ignorerede følelser sætter sig i 
kroppen eksempelvis i manglende 
sexlyst, eller skaber tavshed fyldt 

med drømme, som er farlige 
for forholdet. Vent bare til én af 

jer møder én der lytter. Så skal 
I se god kommunikation.”



Måden jeg starter på er, at jeg hører og snakker med jer hver især om, hvad I hver især sidder 
med. Jeg snakker også om de følelser I viser I har. Jeg synes det er vigtigt at vise jer, at jeg er 
der lige for jer begge og jeg passer på jer. Jeg kan rumme det I ikke kan rumme – hinandens 
følelser og deres historie. Jeg er afklaret med at følelser altid har noget vigtigt at fortælle om, 
hvordan det er at være ”mig”. I det øjeblik I er med på at vende blikket ind ad, ved jeg at jeg er 
godkendt – indtil videre. Måske tager det flere samtaler før I kan snakke sammen.

Følelser bestemmer. Vidste du det?
Søren Kierkegaard sagde: ”Vi lever forlæns, og forstår baglæns”. Videnskaben har siden 
bekræftet det.
Følelser er derfor vigtige at snakke om, fordi vore forskellige følelser lever forlæns. De dirigerer 
os i hverdagen.
Følelser sætter retningen for vore handlinger, sætter scenen for, hvordan vi fungerer sammen. 
Når vi er vrede taler vi højt og udfordrer vor partner. Når vi er bange, trækker vi os. Når vi er 
skamfulde, er vi også bange, eller vrede, så vender vi ryggen til vor partner eller råber. Følelser 
er øjeblikkets identitet. Identitet bestemmer, hvad vi gør.
Vi skal derfor tale om de følelser, der bringer jer væk jer fra hinanden, og om de følelser, 
der bringer jer sammen. Så der kommer lidt ro på om, at de er der. Så bliver de lidt mere 
overkommelige.

Måden I omgås på, er jeres skæbne.
Den ene siger noget, og den anden er fanget af samtalen på en bestemt betoning. Samværet 
er pludselig svært. Der er i enhver fornemmelse af mere afstand en indre spænding, og I 
skaber med nærhed noget, der gør det hele endnu værre. Sådan er det for mange par. De kan 
mærke, de er fanget af en farlig facon.
Jeg søger at opdage jeres facon, så hurtigt som muligt. Afklaringen bliver jeres skæbne.

Er din partner problemet?
Min opgave er at få jer med på, at de problemer I har, laver I sammen. Parterapi er stedet, 
hvor I gennemskuer, hvornår I er på vej ind i den facon, hvor I bliver hinandens tabere. Så I 
derfra kan arbejde sammen.
For at føle en ny sikkerhed med hinanden, skal man nok se i øjnene, at det tager i hvert fald 10 
sessioner, og det selvom det går godt de sidste 5. Mange stopper desværre for tidligt, fordi de 
faktisk har fået det nemmere sammen. Men de sårede følelser kan først heales, når trygheden 
er opstået. Og tavsheden er brudt. De par der lige tager den ekstra runde sammen, hvor de 
møder hinandens forståelse, finder en sikker grund, hvorpå de er til gavn for deres parforhold.
 
 

“Vi skal tale om de følelser, 
der bringer jer væk jer fra 

hinanden, og om de følelser, 
der bringer jer sammen. Så 

de bliver overkommelige“



7. Om Peter Kongshaug 

Psykoterapeut MDP (Medlem af Dansk Psykoterapeutforening, for privatud-
dannede psykoterapeuter), parterapeut, uddannelsesleder, superviser, under-
viser, forfatter og foredragsholder. Egen praksis fra 1983, uddannet Cand.mag.

Mødte den emotionelt orienterede psykoterapi i 7o´erne i et kollektiv. Da der ikke undervises 
i praktisk psykoterapi på offentligt støttede uddannelsessteder i Danmark, startede jeg i  i 
80´erne på Kempler Instituttet, Jørgen Lund læge, Jesper Juul (uddannet af Walter Kempler 
MD) og hos Natasha Mann MD på International Psychotherapy Institut. Alle disse var tæt 
påvirket af Fritz Perls´s empatiske metode. 

Efter flere år som individuel terapeut i arbejdet med personlige ændringsprocessser og 
underviser på flere private psykoterapi institutter, begyndte jeg for 15 år siden at specialisere 
mig i parterapi og langvarige relationer. Deraf kom mine nyhedsbreve og adskillige artikler. 
I 00´erne blev jeg videreuddannet af Leslie Greenberg i EFT (Emotionelt Fokuseret Terapi) 
og Rebecca Jørgensen fra Susan Johnson i CEFT (parterapi). Disse 3 repræsenterer en 
evidensbaseret metode, der er videre udviklet fra gestaltterapien, eksistentialismen, 
tilknytningsteorien til et virksomt hele. Se mere på min hjemmeside er www.parforhold.net 

Privat er jeg gift med Nina, har 3 voksne drenge, jeg løber og rejser en del. Prøv at se på: 
http://romamok.weebly.com/

Læs mere om parforholdet

peter@kongshaug.net
www.parforhold.net



Brevcitat fra tidligere klient.

Jeg opdagede parterapeuten Peter Kongshaug ved at læse hans nyhedsbreve. De gav mig 
meget indsigt i særlige mønstre og energier, som kan gøre sig gældende i et parforhold. 
Jeg genkendte mange ting der beskrives, jeg genkendte situationer, udtalte sætninger, 
handlemåder, genkender mange virkeligt svære scenarier. Jeg læser, forstår, relaterer til mig 
selv, relaterer til min kæreste. Ønsker måske at give ham samme indsigt, som det jeg netop har 
læst - da jeg synes det kan handle om os. 

I et forhold som mit, hvor der i perioder har været tung krisemæssig stemning, hvor de samme 
ønsker er blevet udsagt mange gange, for til sidst at blive skingre, og dermed utydelige og 
uforståelige, der er meget svært for mig, pludselig at bringe ny viden eller indsigt til bords. For 
når vi er derude, hvor det gør ondt og er flosset, så kan vi ligesom bare ikke rigtig tale sammen 
længere. Vi har placeret os på hver sin platform. Vi padler med hver sin pagaj. Og vi sejler 
overhovedet hverken samme vej, samme retning eller lige hurtigt. Frustrationen har taget over. 
Og vi hører ikke længere, hvad det er vi forsøger at sige. Eller bede om. Eller fortælle om. Vi 
hører kun støj, og vi har begge et kæmpe filter på, for vi er sårede.

Vi begyndte i parterapi hos Peter Kongshaug og nu sker der noget andet. Når vi sætter os i 
stolen, taler vi pludselig i en anden tone. Dels er terapeuten en helt ny deltager i sejladsen, 
som vi pludselig skal forholde os til - for vi er jo helt enige om, at vi gik derop sammen med 
et formål. Så det nye sker allerede når vi møder første gang: Vi har taget os sammen til denne 
hjælp længe, der står noget på spil og derfor kommer vi allerede som åbne, og med filtrene 
parkeret for en stund. 

Når vi sidder i stolene virker terapeuten som en autoritet, men også som en ven. Han tager 
styringen på en måde, som gør, at vi ikke kan bokse hinanden hen i hjørnet, som vi plejer. Det 
kan vi simpelthen ikke være bekendt! Og selvom vi undervejs pludselig kan glemme at vi skal 
tale pænt, fordi vi sidder med en “fremmed”, så bliver vi stoppet i samme sekund, vi er på vej 
den gale vej. Det er forløsende alene at opleve, at det er muligt - at nogen er i stand til stoppe 
os på vores vej til det skingre.

Terapeuten afslører os. Vi kan ikke bullshit snakke. Vi kan ikke sweet-talke. Vi kan være 100% 
ærlige og samtidig er vi sårbare. Han er alt for observant til, at vi overhovedet kan få lov at 
køre løs i vores vante beskidte mønstre. Han har et usynligt jerngreb.

Jeg føler mig tryg, når jeg sidder der i stolen med min kæreste og min terapeut. Jeg bliver hørt, 
og jeg bliver hørt i en grad, som jeg aldrig troede, jeg kunne få min kæreste til at høre. I denne 
situation tror jeg min kæreste gerne vil høre på mig, fordi han også selv bliver hørt. Og fordi 
jeg bliver tvunget til at fortælle om min vrede og ked-af-det-hed, på en helt anden måde end 
jeg plejer. Terapeuten hjælper mig til at formulere det, der ligger nedenunder. Han styrer mig 
derhen, hvor jeg kan tale om mine følelser. Og jeg får hjælp. Og jeg får tid og plads. Jeg skal lige 
vænne mig til at få så meget plads.

Det, der virker meget stærkt, er terapeutens insisteren, når han fanger os på vores gale ben. Vi 
får ikke lov at slippe. Vi kan ikke rundsnakke. Og han ser og hører uendelig mange usagte ting, 
på - mange gange - ganske få sekunder. Han afdækker ting og navngiver ting, som jeg og vi selv 
har rodet med at navngive i månedsvis. Når vi får et navn, så kan vi pludselig studere det. “ser 
det virkelig sådan ud”? Og nu kan vi ovenikøbet bruge det samme navn - begge parter, for vi 
har sammen afdækket det - under trygge rammer.

Terapeuten har mod. Mod og format til at “gå til stålet”. Han er gået til min kæreste på en 
måde, så jeg selv sad og var nervøs i stolen ved siden af. Men sjovt nok tog min kæreste det 
positivt, han – well, modarbejdede i flere forsøg - men han lyttede og måske forstod han noget 
nyt. Om ham. Om mig. Som jeg havde mast på i månedsvis. Terapeuten HAR den magt. Han 
HAR autoriteten. Han KAN få en adgang til os, som vi ikke er i stand til at skaffe os selv. Og 
derfor kan vi mødes et helt nyt sted, hvor der er mere glæde og lyst til samarbejde.Terapeuten 
sidder der som en klippe og gennemskuer det hele. Og han er omsorgsfuld.

I dag er vi videre og møder det gamle på en ny måde. Vi har fået en magt over vort liv vi ikke 
havde tidligere.

“Jeg føler mig tryg, når jeg sidder 
der i stolen med min kæreste og 

min terapeut. Jeg bliver hørt, 
og jeg bliver hørt i en grad, som 

jeg aldrig troede, jeg kunne få 
min kæreste til også at høre.”

“Vi begyndte i parterapi hos Peter 
Kongshaug. Der skete der noget 
nyt, for når vi sætter os i stolen, 

taler vi pludselig i en anden tone.” 


