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En mormor står splittet mellem uroligt barnebarn og sin mand, som har svært ved at rumme barnet. Arkivfoto

-Minmandkan ikkerumme
voresuroligebarnebarn
Kære Sophie
Jeg har et barnebarn på fire
år, som taler hele tiden og
højt. Han er også meget kro-
pslig, er hele tiden i gang.Han
er også en dreng, der kan for-
dybe sig, han er god til at le-
ge og har masser af fantasi.
Jeg er selv pædagog og kan

i og for sig godt rumme det,
da jeg ved, hvadder er på spil.
Men min mand, som ikke er
drengens farfar, kan slet slet
ikke holde det/ham ud. Han
bliver direkte vredog skal vir-
kelig holde på sig selv for ik-
ke at råbe hold kæft.
Min søn og barnebarn bor

to timers kørsel væk, og vi ser
dem i weekender med over-
natninger. Jeg besøger dem
også alene.
Jeg vil selvfølgelig for alt i

verden have en god relation
til drengen og forældrene, og
vil gerne have de besøger
mig, men det er efterhånden
noget af en øvelse at have be-
søg af dem, da elefanten i
rummet, fylder så meget:
drengen, der taler og taler
højt hele tiden.
Vi prøver alle at tysse lidt

på ham, være i andre rum el-
ler ude af huset, men det kan
vi jo ikke gørehele tiden.Min
sønogmoren er forældre, der
opdrager efter denyeste prin-
cipper, ingen skæld ud, lytter
og svarer barnet, de er næn-
somme og overbærende.

Skal bare opdrages
Minmandmener, drengen er
hjerneskadet, og at han skal
medicineres, at forældrene er
inkompetente, eller at han
harADHD, og vi skændes rig-
tigmeget omdet. Det er kom-
met så vidt, at min mand ik-
ke vil se demhos os, før dren-
gen er “opdraget”. Han vil
simpelthen ikke finde sig i
det. Han mener også, at jeg
som pædagog skal tale med
forældrene om alt det de, i

Jeg følermig virkelig somen lusmellem to
negle. Pådenenesideminmandsmodvilje og
vredemodden lille drengogpådenandenside,
behovet for at havedet rart oghyggeligtmedmin
sønogbarnebarn.
ENFORTVIVLETMORMOR

”

hans øjne, gør forkert. Jeg sy-
nes overordnet ikke de gør
noget forkert, men jeg kan
godt se, de har hænderne ful-
de.
Min søn har altid haft et

anstrengt forhold til sin sted-
far, og jeg hader at se det sam-
me ske for mit barnebarn.
Som jeg ser det, er han en
normal dreng, der bare er
blevet vant til at lyde og kon-
stant tale er normalen.
Jeg føler mig virkelig som

en lus mellem to negle. På
den ene side min mands
modvilje og vrede mod den
lille dreng og på den anden
side, behovet for at have det
rart og hyggeligt med min
søn og barnebarn, når de er
her. Hvilket er ret svært, når
alle går på listesko, for ikke at
vækkeminmands vrede.
Har du et godt råd til, hvor-

dan jeg balancerer i dette?
Skal jeg frarådemin søn og

barnebarn at komme?
Skal jeg bede min mand

fjerne sig, når de kommer?
Venlig hilsen
Den fortvivledemormor

Kære mormor
Det er til at mærke din
fortvivlelse over den nuvæ-
rende situation og med god
grund.
At have børnebørn er for

mange en helt særlig glæde i
livet, somer fyldt af grin, hyg-
ge, bekymringer, gode ople-
velser og kærlighed i rigelige
mængder.Desværre deler din
mand ikke din glæde og kan

ikke følge dit store ønske om
at bruge tid sammen med
den lille 4-årige gutmedmod
på livet ogmeget at fortælle.
Børn på fire år taler ofte

højt, fordi de er vant til at væ-
re sammenmedmange børn
og derfor intuitivt lærer at ta-
le lidt højere for at blive hørt.
Jeg bliver nysgerrig på,

hvad din mands bevæggrun-
de for at tale så kritisk og for-
dømmende om dit barne-
barn og hans forældre. Mon
han føler han sig usikker, til-
sidesat eller forkert? Er han
jaloux på den kærlighed du
ubetinget beriger dit barne-
barnmed?
Uanset hvad grundener, er

jeg enigmeddig i, at det er en
grænseoverskridende måde
hanudtrykker sine frustratio-
ner og vrede på. Mit bedste
bud er, at han forsøger at
komme af med hans ubeha-
gelige følelser ved at kaste
egen afmægtighed over på
dig, forældrenes opdragelses-
metoder og dit barnebarns
adfærd.
Det lyder desværre ikke til,

at din mand på nogen måde
tager ansvar for sin egen ind-
flydelse på den dårlige stem-
ning, der opstår når barne-
barnet kommer på besøg.
Han er mest optaget af, at du
skal fixe det og korrigere for-
ældrene i deres opdragelses-
stil, og drengen skal helst væ-
re ”usynlig” for ikke at få ka-
stet diagnoser efter sig.
Du beskriver, ”elefanten i

rummet”, som dit 4-årige
barnebarn. Jeg tror den

egentlige ”elefant i rummet”
er din mands aggressive ad-
færd, som ingen tør tale om,
fordi det hver gang ender i
skænderier, som kun graver
grøfterne dybere.

Mandmå i arbejdstøjet
Der er ingen nemme løsnin-
ger pådine spørgsmål, ogmit
svar vil formentlig være gen-
stand for ny frustration. Du
kan gøre nok så meget, men
hvis stemningen skal foran-
dres SKALdinmandogså i ar-
bejdstøjet. Ikke fordi du siger,
han skal, men fordi han øn-
sker at væremedskaber af en
positiv forandring.
Jeg vil anbefale dig at tale

med din mand, fortæl ham,
hvad du længes efter, fremfor
hvad du syntes, han gør for-
kert. Fortæl ham også, hvad
du er parat til at tilgive. Du er
nødt til at fortælle ham,hvor-
dan du føler dig i klemme
mellem din mand, søn og
barnebarn. Måske får I brug
for hjælp i processen, da I så
mange gange ikke er lykkedes
med at tale sammen på kon-
struktive og tillidsfulde må-
der?
Det er svært og krævende

at skulle arbejde med gamle
uhensigtsmæssige mønstre.
Det er nødvendigt, hvis I vil
skabe plads til kærligheden
til hinanden og ikke mindst
dit elskedebarnebarn. Påden
måde vil I skabe plads til at I
kan være jer selv- sammen.
Det tror jeg i alle længes efter.
Indtil da skal din søn selv-

følgelig komme på besøg
med hans søn, men besøg
dem så meget du kan, så kan
dinmandhygge sig derhjem-
me imens.
Jeg ønsker jer alt det bedste

og håber I sammen vil få
mange glade timer med bar-
nebarnet.
Hjertelig hilsen
Sophie Ellehuus
Familie- og parterapeut

Send dit spørgsmål direkte til eksperterne eller skriv til Ugeavisen
Svendborg på mith@faa.dk, hvorefter vi sender dit spørgsmål videre.

Dit Liv
Ugeavisen Svendborgs brevkasse, Dit Liv”, som et par gange

om måneden vil være at finde i avisen, kan du stille følgende
eksperter spørgsmål om problemstillinger i dit familieliv

– det gælder dine børn, parforhold, arbejdsforhold, juridiske
problemer, dit sexliv og andet, som optager dig.
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Rikke Thor
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Møllevej 23, 5762 V. Skerninge
Tlf.: 26 55 04 64
Mail: ragnhild@samvej.dk

Christina Flyger
Yoga, Mindfulness & Coaching
Møllergade 22, 2. sal
5700 Svendborg
www.christinaflyger.dk
Tlf.: 40 50 42 96
Mail: info@christinaflyger.dk

Sophie Ellehuus
Familie og Parterapeut
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Tlf: 31 90 19 86
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Instagram: Familieogparterapeut
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- Mor vil pludselig have bopælspligten

Barnets bopæl har en stor betydning for forældres rettigheder. Modelfoto: Colourbox

Hej Ragnhild
Vi blev skilt for to år siden. Vi
har to børn på 6 og 11 år. Vi
bor tæt på hinanden og prak-
tiserer en 7/7 ordning. Jeg har
bopælsretten over begge bør-
nene. Nu vil børnenes mor
gerne have bopælsretten. Jeg
ønsker ikke konflikt, men
hvad kan jeg gøre, og betyder
det så meget i det store bille-
de?
Hilsen fra en far

Kære far
Tak for din henvendelse.

Det bedste er altid, hvis I
som forældre selv kan nå til
enighed i forhold til jeres
børns bopæl. Jeg læser, at I nu
har praktiseret samværsord-
ningen, og hvor børnene har
haft deres bopæl, i nu to år.
Da I har fordelt samværet li-
geligt, og hvis jeg skal antage,
at det fungerer godt for bør-
nene, vil jeg opfordre dig til,
at finde ud af, hvad bevæg-
grundene er for, at mor plud-
seligt vil ændre børnenes
bopæl.

Delt bopæl
Et barns bopæl betyder jo det
sted, hvor barnet/børnene
bor og har deres folkeregiste-

radresse. Selv om jeres børn
jo bor lige meget hos jer hver
især, kan de kun have folkere-
gisteradresse et sted. I kan

godt forvalte det således, at
de har hver deres
bopælsadresse, således at I
har bopælsretten over hvert

af jeres to børn.
Et andet alternativ kan

også være, at I vælger ”delt
bopæl”, som betyder, at beg-

ge forældre er bopælsforæl-
dre. Der vil dog fortsat kun
være én folkeregisteradresse
pr barn, og det er en aftale, I
selv laver. Det kan give en
tryghed for begge parter, da
det betyder, at man ikke på
egen hånd kan beslutte, hvor
børnene skal bo, hvilken dag-
institution mm. En sådan af-
tale har dog ingen betydning
for anden lovgivning eller de
offentlige ydelser.

Barnets bopæl har en stor
betydning for forældres ret-
tigheder, og det er derfor, jeg
opfordrer dig til, at finde ud
af hvorfor mor ønsker den
ændret. Lige nu er det dig, der
har bopælsretten, som jo in-
debærer retten til at bestem-
me, hvor børnene skal bo og
andre valg i form af daginsti-
tutioner, skoler, fritidsaktivi-
ter osv.

Det er den juridiske del af
det.

Undgå at optrappe 
konflikter
Når I som forældre praktise-
rer en 7/7 ordning, forudsæt-
ter det et godt og tillidsfuldt
samarbejde og en konstruk-
tiv kommunikation. Derfor
håber jeg, at der er et funda-
ment for, at du kan gå i dialog
med børnenes mor om situ-

ationen. Der kan nogle gange
være flere ting på spil, så som
kontroltab, mistillid, økono-
mi, nye partnere mm. Forsøg
at bevare roen og det gode
samarbejde og find de løsnin-
ger, der er bedst for børnene.
I skal samarbejde mange år
endnu til gavn for børnene.

Jeg vil rose dig for, at du
frem for alt vil undgå at op-
trappe en konflikt, da børne-
ne meget let vil fornemme
dette i jeres sagte, som usag-
te samspil og risikere at hav-
ne i en loyalitetskonflikt, hvis
sagen ender som en decideret
bopælssag.

Ved uenighed mellem for-
ældre i en bopælssag, vil bør-
nene nemlig, som udgangs-
punkt, blive inddraget i form
af børnesamtaler osv. En in-
volvering af børnene ved ue-
nighed, kan godt være ganske
indgribende.

Samtidig vil jeg også svare
ja til dit spørgsmål om, at det
kan have en ret stor betyd-
ning for dine rettigheder at
give afkald på din bopælsret.

Håber du kunne bruge mit
svar.
Med venlig hilsen
Ragnhild Andersen
Samvej.dk

Den anden kvinde

En singlekvinde har fundet en elsker og nyder den gode sex, men desværre har han også en kæreste og to børn. Modelfoto: Colourbox

Hej Rikke
Jeg er en kvinde på 44 år, og
i 2018 mødte jeg en jævnal-
drende mand, og jeg faldt for
ham lige med det samme.

Desværre har han en kære-
ste og et par børn, og vi har
fra starten aftalt, at vores for-
hold skulle omhandle sex og
kun sex.

Vi ses et par gange om må-
neden, og vi nyder hinandens
seksuelle selskab. Jeg holder
utroligt meget af ham og har
faktisk ikke lyst til, at dét no-
gensinde skal slutte.

Men jeg længes efter "min
egen" kæreste og ikke en an-
den kvindes mand, men
seksuelt passer vi bare sam-
men som "Fod i Hose" og dét
har jeg ikke lyst til at skulle
undvære.

Hvad skal jeg stille op??
Efter fire mislykkede for-

hold, har jeg måske slet ikke
lyst til at binde mig igen.

Skal jeg "nøjes" med fanta-
stisk sex?

Skal jeg have dårlig samvit-
tighed over for mig selv?

Eller over for hans kæreste?
Jeg ved, at han elsker sin

kæreste på sin måde, og dét
har han været ærlig omkring
helt fra starten.

Hvad angår sex, så kan vi
altså sende hinanden i "Den
syvende himmel" og dét er
præcis dét, jeg gerne vil be-
holde!

Jeg håber at du vil give mig
et par svar
Den "anden" kvinde.

gi ”binde” i et forhold, der ik-
ke giver dig en ven og kære-
ste, på et dybere plan, som du
ønsker? Hvad har du lært af
de fire forhold? Hvad vil du
gerne tage med ind i et nyt
forhold, og hvad vil du ikke
tage med?

Det at indgå i et kærestefor-
hold, er for mange det mest
konfronterende og udviklen-
de, man kan gøre i sit liv, og
nogle gange kan erfaringer
fra forliste forhold netop væ-
re det, der gør at det næste vil
lykkes, eller i hvert tilfælde
lykkes mere. Det er også godt,
at vide noget om, hvad der
sker i udviklingen af et kære-
steforhold, - de forskellige
stadier med forelskelse, som
kan gå over i kærlighed og
hvor man må arbejde på at
have sig selv med – altså for-
blive to individuelle personer

med et fælles forhold og hvad
dette indebærer af kompro-
misser mm.

Se på egne roller
Man må også arbejde med, at
man ikke kan få alle sine eg-
ne behov opfyldt gennem et
forhold. I forelskelsen synes
man ofte, at alt er lyserødt,
man ”finder” sig i meget og er
måske også selv anderledes –
spiller nogle roller osv. - of-
test ubevidst. Man kan blive
mere bevidst og mere sig selv
gennem et forhold, hvis man
arbejder på det.

Man bliver nødt til at se på
egne roller, behov, grænser og
handlinger – og selvfølgelig
også på den andens, men
man kan kun arbejde med si-
ne egne ting og egne grænser.

Vi møder ofte forhold, hvor
noget af det samme gentager

sig fra tidligere forhold, og
nogle gange er det fordi vi
selv tager gammel frygt, min-
dreværd, handlemåder eller
andet med ind i forholdet.
Dette kan man arbejde på –
både med sig selv, gennem
samtaler med partneren,
vende nogle ting med venner
og veninder og evt. en terape-
ut.

Men tilbage står spørgsmå-
let – hvad er det bedste for dig
lige nu – og på sigt? Det er
kun dig selv, der kan komme
frem til dette, og jeg håber du
her har fået lidt input, du kan
bruge på vejen.

Held og lykke med det.
Kærlig hilsen
Rikke Thor
Sexolog

Kære kvinde
Det lyder rigtig fint, at I har
det så godt i hinandens sel-
skab og har dejlig sex – og det
lader også til, at du nyder den
del af det.

De spørgsmål du stiller,
kan være svære at svare på.
Det er nogle valg, du må fin-
de frem til selv – finde ud af
hvilke, der er de rigtigste/bed-
ste for dig, men jeg vil gerne
komme med nogle kommen-
tarer.

Man får ofte ikke ”det hele”
i et forhold, og det at du op-
lever fantastisk sex, kan jo i
sig selv være noget meget gi-
vende, og ikke noget der skal
give dig dårlig samvittighed
overfor dig selv - det er bare
om at nyde det.

Om du skal have dårlig
samvittighed overfor hans
kæreste - det er svært at sva-
re på - du fortæller ikke, om
det er noget hun ved?? Og
hvad de har af aftaler indbyr-
des – og det er vel også mest
noget, han er ansvarlig over-
for i forhold til hans kæreste,
- selvom du selvfølgelig også
er en del af det, hvis det er no-
get, der skader deres forhold?

Måske skal du nyde det li-
ge nu – som det er – og se om
du synes de ting med samvit-
tigheden og andet efterhån-
den gør, at du ikke kan delta-
ge i dette mere. Måske kan
det blive ved med at være et
dejligt ”sex – forhold” og ikke
mere end det? Svært at sige,
om det vil være sådan i læng-
den?

Tab ikke modet
Du skriver også, at du gerne
ville have ”din egen kæreste”,
og da du også skriver det med
samvittigheden, så tærer det
måske alligevel også et eller
andet sted på dig? Sæt dig
ned i ro og mag, eller gå ture
langs vandet, og mærk efter i
dig selv, hvad du egentlig øn-
sker og gerne vil. Hvad er det,
som du har lyst til? Er det ”ba-
re” dejlig uforpligtende sex?
Hvor du ikke behøver at bin-
de dig? Eller kan det mere væ-
re et forsvar mod at prøve at
gå ind i (endnu) et forsøg på
at have et længerevarende
forhold til en partner.

Du skriver at du har fire
mislykkede forhold bag dig,
og det kan have gjort, at du
har tabt modet lidt. Måske
skal du arbejde på denne del?
I stedet for at lade al din ener-


