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Kjærlighetssmerte er et av kunstens 
grunntemaer

Tristan og Isolde



Følelsene kan være så intense i parforholdet – glede, 
sorg, frykt,  raseri (Liz Taylor og Richard Burton i Hvem er redd for Virginia Woolf)



«Forholdet deres er på full fart mot den 
elektriske stol…»
Samlivsterapeuten «Dag» i Atle Antonsens skikkelse



Dysfunksjonalitet er ikke ensbetydende med 
ustabilitet
• Smertefulle forhold kan være stabile og langvarige
• Mange holdes fast i frykt for ensomhet, av plikt, ansvar, medlidenhet
• Uforutsigbarhet binder: repeterende vonde episoder etterfulgt av 

anger og nærhet skaper håp som ikke dør
Vi kan kalle dette ”traumatisk tilknytning”



”Intet menneske er en øy” (John Donne 1624)

Å søke nær kontakt med andre er grunnleggende menneskelig – vi er 
flokkdyr

Parforholdet er det voksne menneskets  primære emosjonelle bånd –
partneren er den moderne flokken

Å miste hverandre kan føles fatalt – selv om forholdet kjennes aldri så 
hverdagslig, kjedelig, uspennende eller vondt



Kjærlighet er ”selvutvidelse”

Kjærlighet handler om å integrere den andre i ens eget selv. (Psykolog 
Mario Miculincer)

«Du har flyttet inn i meg, jeg har flyttet inn i deg»

Vi bærer på en indre representasjon av hverandre. Dette skaper 
trygghet og identitet. ”Jeg er ikke alene i verden. Jeg er mer enn bare 
meg selv.”



”Du i meg”
Jan-Magnus Bruheim 1979

Den morgonen eg vakna 
vart alt så underleg. 
Sæl kjende eg det levde
eit du i meg. 
Nyskapt stod alt ikring meg. 
Og lukkeleg og still
kom gleda hit og melde
at du er til.



Etablert tilknytning tar tid

Når vi har erfart at den andre faktisk er der, og når vi ikke bare blir 
eksaltert ved tanken på den andre, som er et hovedtrekk ved 
forelskelsen, men tvert imot føler oss beroliget av den andres 
nærvær, kan vi snakke om at det er etablert et emosjonelt bånd 
mellom oss



Behovet for nærhet og bekreftelse varer hele livet (John 
Bowlby) og spørsmålet er det samme for barn, voksne og 
gamle: ”Er du her for meg?”



Parforholdets emosjonelle kontrakt
har to ”paragrafer”:
1. Hold meg, vær her for meg - Tilknytning
2. Se meg, anerkjenn meg - Identitetsbekreftelse

Psykolog Les Greenberg  Psykolog Sue Johnson



«Hold meg, beskytt meg og vær mitt trygge sted»

Ideen om ”det moderne mennesket” kamuflerer det faktum at vi 
fortsatt er umoderne og avhengige: Vi trenger hverandres beskyttelse. 
(For noen et skambelagt, «gammeldags» behov som de nesten ikke tør 
å erkjenne.)



Brudd på parforholdets emosjonelle 
kontrakt er årsak til mange 
samlivsbrudd

Tilknytningslengsel som ikke blir møtt utløser 
separasjonsangst og isolasjonsfølelse

Identitetsbekreftelse  som uteblir skaper skam over ikke 
å være noe verdt og frykt for å bli utradert 



Fellesnevner for par som strever

1. Begge er overveldet av negative følelser (John Gottman: Negative 
sentiment override)

2. Forholdet er fanget i et fasttømret, repeterende  
interaksjonsmønster, en grunnscene som i Strindbergs 
«Dødsdansen»
(Sue Johnson: Syklus/negativ dans) 

1. Partene greier ikke å gi trøst/lindring (Leslie Greenberg: Manglende 
regulering av egne og hverandres følelser)



Hardt å bli forlatt
Siden kjærlighet handler om å integrere den andre i sitt 

eget selv, at du er en del av meg, så går også jeg i 
stykker dersom du forlater meg



Hardt å miste et felles vi

Én og én er tre: Tredjeparten i forholdet lever lenger enn 
kjærligheten, vi er identifisert med vårt ”indre par” som består av det 
gamle tilknytningsbåndet, felles minner, felles bragder, sorger og 
gleder, det vi stod sammen om.  



Hardt å miste heltidskontakten med 
barna

”Det som holdt meg igjen i alle år var ungene. Samvittigheten. 
Hvordan skulle de få det, hvordan skulle vi leve? Jeg visste at jeg 
måtte tilbake til mitt gamle liv for å bli meg selv igjen. Men hva med 
ungene? De ville jo helst bo der de hadde vokst opp, de trivdes jo. 
Derfor måtte jeg vente med å skille meg til de var store nok til å reise 
fram og tilbake mellom meg og faren. Men hva slags menneske er 
man hvis man flytter fra sine egne barn? Hva slags mor gjør sånt? Jeg 
hadde lagt alle hensyn til meg selv til side i alle år. Men jeg måtte bare 
holde ut. ”  Kvinne, 50



Starten på mitt ”Det er slutt”-prosjekt: En e-
post fra en leser i 2008

”Jeg kunne ønske at du skrev en bok til alle oss som går ut av et 
forhold og som strever med å trekke den konklusjonen at det er rett å 
bryte ut. . I den situasjonen føler man seg utrolig ensom, usikker og 
har masse skyldfølelse og skam. Venner forsvinner, familien 
distanserer seg og tar gjerne parti for den partneren som "blir valgt 
vekk", og selv ser en bare vellykkede familier og par over alt. Det er så 
mange tøffe sider ved å gå ut, det er et så tungt ansvar å ta når barn 
er involvert. Og når er det rett? Hvordan skal det kjennes? Hva skal 
man gjøre?”



Tykke og tynne historier

Vi har et stort tilfang av fagkunnskap om krisereaksjoner i forbindelse 
med tap (panikk, sorg, apati) og prosessen med å reise seg etter 
samlivsbrudd. Populærkulturen er full av beretninger om forlattes 
knuste og blødende hjerter. Men hva som egentlig rører seg i 
utbryteren, vet vi atskillig mindre om, hva som leder opp til hans eller 
hennes beslutning om å gå. Konsekvensen av denne skjevdelingen er 
at vi får tykke beskrivelser av hvordan det er å bli forlatt, men tynne 
beskrivelser av hvordan det er å forlate.



Samlivsbruddets tre spor 

1. Det uforståelige, plutselige bruddet: De to har det bra, eller rimelig bra når 
oppbruddet starter og den ene parten velger å gå (personen er utsatt for en 
forelskelse/feilattribuering/offer for ”mate poacing”)

2. Felles oppgivelse - en synkron prosess
”Vi visste begge to at forholdet gikk mot slutten”
”Vi visste at dette var den siste sommeren”
”Det var en lettelse å si ordene: Det er over, ikke sant?”

3. Det lenge varslede, men usynkrone bruddet: De to har slitt lenge, den ene har 
ofte lidd mer enn den andre, begge har tenkt skilsmissetanker, men den ene tar 
initiativ til å gå mot den andres ønske



Utbryterens stemme

For å forstå hvorfor et forhold (som en gang var godt) trevles opp, må 
løsrivelsesprosessen undersøkes fra begge sider. I et samlivsbrudd 
forsvinner ofte stemmen til den som går bak den forlattes fortvilelse. 
Utbryterens sorg og tapsfølelse og langvarige verking i forkant av 
bruddet blir ofte  undervurdert.



Den som forlater har også et knust hjerte
Jeg fikk ikke puste
Jeg følte meg kvalt
Jeg kjente ikke meg selv igjen
Jeg ble en fremmed for meg selv
Jeg følte at jeg døde
Jeg hadde panikkfølelse hver dag
Jeg følte meg usynlig
Det var som om jeg ikke eksisterte
Jeg følte meg utslettet
Jeg følte jeg forsvant
Jeg følte jeg druknet
Jeg følte meg ensom, 
som på en øde øy
Sum: Å redde sitt døende selv 



En voksende følelse av å bli tilintetgjort

”Hovedfølelsen var ”Jeg utsletter meg selv”. Det var kunstig åndedrett. Jeg følte 
jeg bare holdt ut, at jeg ventet på å slippe ut av respiratoren og få puste selv. Det 
var et eneste stort skrik i meg etter å finne et liv som var mitt, som var Meg.” 

Kvinne 51



Lange forhold, lange farvel

”Folk gir opp så lett i dag”. Et vanlig utsagn i en tid der en stor 
prosentandel av alle ekteskap og samboerskap ender med brudd. Jeg 
er ikke enig i at det er lett å gå. Jeg ser seige avslutningsprosesser, 
årelange forsøk på å få forholdet til å fungere, periodevise lysglimt, 
håp som kommer og går, tilvenning til det vonde, ufølsomhet for 
hverandres smerte 

Løsrivelsen skjer når smerten ved å bli er større enn smerten ved å gå



Konsekvensen av slitasje og avstand: 
Ensomhetsfølelse
Alene sammen - som på en øde øy –
En opplevelse av eksistensiell nød



Dødsangst

”Etter hvert følte jeg at det var en kamp for å overleve. Det var som en 
frykt for tilintetgjørelse. Jeg fikk pustebesvær. Klaustrofobi. Frykt. Det 
var som en klump, noe vondt, som en ulykke, noe som bare vokste, 
som måtte håndteres. Jeg kunne ikke spørre etter det jeg trengte fra 
ham, jeg lagde ikke dramaer, jeg forklarte, viste likeverdig styrke, gråt 
ikke. Det ble en kronisk stressfølelse. Etter hvert tenkte jeg ”Jeg må 
drifte meg selv, snakke med andre”. Det var en slags resignasjon. 
Hovedfølelsen var ”Jeg dør”. Det stoppet opp i meg. Jeg hadde det så 
vondt. Så ble jeg hardere og hardere. Jeg begynte å gi opp.” Kvinne 48



Selvfølelsetap

Jeg: Hvordan utviklet du deg som menneske i parforholdet? Skjedde 
det noe med deg underveis som bekymret deg?
Han: Jeg ble en eneste vandrende dårlig samvittighet. Følte at jeg ikke 
hadde rett til noe som helst. At bare det å være meg var sårende for 
henne. At jeg ikke hadde rett til å føle eller mene. Jeg ble rund i 
ryggen, liksom. Glante ned i bakken, subbet med føttene. Mistet vel 
egentlig selvtilliten. Mann 42



Isolasjon

”Hovedfølelsen som stadig meldte seg hos meg var ensomhet. 
Isolerthet. Jeg hadde ikke noe sted å gå. Jeg var redd og fortvilet over 
problemene – og henne. Etter hvert bare resignert. Jeg var til slutt ikke 
trist, jeg måtte liksom bare håndtere det. Det eskalerte voldsomt etter 
hvert. Det gjorde meg sint og avvisende. Unnvikende. Jeg følte 
avmakt.” Mann 63 år



Unnvikelse – den største synd? Om emosjonell 
årvåkenhet og oppmerksomhet

Psykolog John Gottman om kona Julie: ”Når hun er lei seg eller misfornøyd, stopper 
verden. Jeg legger fra meg det jeg holder på med og gir henne min fulle 
oppmerksomhet. Å respondere aktivt på partnerens kroppsspråk og små invitasjoner, 
signaliserer at vi ser og anerkjenner den andre, at det partneren tenker, føler eller 
gjør har betydning for oss.” Under er et eksempel på en slik ”stoppe-verden-
respons”: 

Hun: (Sukker tungt, holder seg til kjeven)
Han: (Ser opp fra Ipaden, slutter å taste) Er det den gamle visdomstanna igjen?
Hun: Jeg tror det, det gjør skikkelig vondt
Han: Stakkars deg, jeg tror du må krype til korset og få gjort noe med det
Hun: Ja. Jeg gruer meg. Det blir rotfylling
Han: (Reiser seg) Paracet? Rødvin? En klem?
Hun: Alt, takk (smiler matt)

(Tilgjengelig, responsiv, engasjert – DE HELLIGE TRE Dimitrij K. Samoilow i ”Kunsten å 
elske)



Oppmerksomhet styrker forhold

Å være henvendt mot partneren og respondere aktivt på små 
invitasjoner, signaliserer at vi er interessert i kontakt og at vi ser og 
anerkjenner den andre. Det partneren tenker, føler eller gjør har 
betydning for oss. (Gottman)



En tanke som vokser

”Fra jeg hadde tanken første gang, om å bryte ut, til tanken ble en 
beslutning… … jeg tror at alle som går vil kjenne seg igjen i at det er 
en tanke som blir tjukkere og tjukkere gjennom tiden. En sporadisk 
tanke er noe annet enn en beslutning om å gå. For min del så gikk det 
altså 18 år.”  Kvinne 61 år



Disaffection:
av-elsking

Flere langtidsstudier peker på at negativitet, passivitet, 
uengasjerthet og dårlig evne til å regulere vanskelige 
følelser som sinne, frustrasjon, mistro og krenkethet i 
konfliktsituasjoner, er de vanligste problemene som bidrar 
til at varme følelser for partneren opphører.

Tilbaketrekning, forsvarsholdning, unnvikelse, manglende 
oppmerksomhet og lav grad av emosjonell respons hos 
partneren er også atferd som setter fart i av-
elskingsprosessen



En skjult nedbyggingsprosess
En løsrivelse kan virke kynisk og planlagt i skjul for den som blir 
forlatt: ”Du gir meg ikke en sjanse! Du har tatt beslutningen på egen 
hånd!”
Delvis riktig. Selve løsrivelsen kan være akutt, brutal og fluktpreget. 
Men nødsignalene fra den som går har ofte vært mange og vart over 
år. Den som går har vært fortvilet over den andres  mangel på 
årvåkenhet i lang tid.



Knekkpunkter

”Etter at jeg sluttet å håpe begynte egentlig nedtellingen. Alle 
gangene hun smalt døra og gikk, kastet ting, ropte: ”Nå går du!” Det 
der var knekkpunkter. Man legger et lite ekstra lag med hud på hver 
gang for å redusere sin sårbarhet, og for hver gang ble

kjærligheten min mindre.”
(Mann 48)



Parforholdstraumet: Et plutselig bortfall av tillit
(Lise Fjeldstad og Knut Risan i Et dukkehjem)

«Du var ikke der for meg da jeg trengte deg mest»

https://www.google.no/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.nrk.no/kultur/hapet-ute-for-dukkehjem-film-1.1594008&h=0&w=0&tbnid=LE9UA_7Cb-3oYM&zoom=1&tbnh=157&tbnw=280&docid=6tIVrpWF5PyPBM&tbm=isch&ei=WBM9VMqMB4mCzAPm6ILADA&ved=0CAcQsCUoAQ


Å bli ristet liv i

”Jeg hadde levd som en stille munk i parforholdet årevis, vært grei kar, en 
bra pappa. Kona og jeg snakket aldri om noe av betydning, for oss, for 
forholdet. Det hadde begynt å tære, jeg følte meg tom, uglad og drev og 
samlet mot til å gjøre noe med situasjonen. Så møtte jeg en som SÅ meg. 
Det var vilt! Jeg kunne snakke med henne på en måte jeg aldri hadde 
kunnet med kona. Den nye røska i meg, tvang meg til å si hva jeg mente og 
følte. Det var veldig uvant for meg. Men så utrolig befriende! Jeg gråt 
masse i starten av det nye forholdet. Ja, jeg ble en utro mann, men hun 
hjalp meg ut, og jeg har fått et nytt liv. Jeg angrer ikke på at jeg gikk, men 
på at jeg ble så lenge i et forhold som var dødt.”

(Mann 42) 



Å være i en før-forelsket tilstand

”Jeg begynte å ”vandre”. Så på andre kvinner. Flørtet. Begynte å tenke 
på å treffe en ny, å få bekreftelse, varme, intimitet. Jeg traff en kvinne, 
en intens dame som ville meg veldig! Jeg var forsvarsløs! Ekstremt 
utsatt! Hun ble drahjelpen ut av ekteskapet, selv om det ikke ble noe 
varig forhold.” Mann, 63



Lengselen etter anerkjennelse

”Jeg begynte å se på andre menn etter ca 8 år. Det var ingen bevisst 
plan. Men det var morsomt å få bekreftelse. Jeg kunne flørte på 
RIMI!”

Kvinne 50



Helt normal utroskap? 

• Utroskap/parallellforhold i oppbruddsfasen er vanlig (vi forakter det, 
vi synes at et brudd bør være ”rent”) 

• Å være i en nummen tilstand: Lei, trist, kjede seg, ”Er dette alt?”
• Å føle skam for å være betydningsløs, verdiløs (Alberoni)
• Den utro leter egentlig ikke etter en annen,

men etter seg selv 
• «En motgift mot døden»



Mange typer svik

Å gjøre ingenting fritar ikke fra ansvar for forholdets død: Neglisjering, 
avvisning, initiativløshet, taushet, trass, unnvikelse, tilbaketrekning.



Regnskap og gravpynting
ved reisens slutt
Et kjærlighetsforhold er som en biografi, og når det er slutt, trenger vi 
å forklare for oss selv, ”hvorfor skjedde dette, hva gikk galt?” Behovet 
for å forstå er sterkt i oss, og særlig trenger kriser og belastende 
hendelser en forklaring. (Aron Antonovsky) Og når det er slutt og i 
årene etterpå trenger forholdet en  minnehistorie for at vi skal kunne 
reorientere oss og gå videre på livets vei.

Et brudd er en felles erfaring men samtidig høyst individuell. Den som 
blir forlatt konstruerer sin historie for å gå videre, og den som forlater 
trenger sin. Partenes indre og ytre virkeligheter er ulike og derfor 
konstruerer de ulike fortellinger om hvorfor det gikk som det gikk.



Gravpynting (grave dressing) er legende

Det er mye som tyder på at mennesker som bedriver gravpynting får 
det bedre etter et samlivsbrudd enn personer som ikke arbeider med 
denne sluttprosessen. En narrativ prosess om forholdets vekst og fall, 
om egen rolle, om hensikt og mening, gjør det lettere å legge det vonde 
fra seg og bevege seg inn i nye relasjoner. Det engelske ordet divorce er 
jo avledet av det latinske divortere, som betyr ”å gå i en ny retning”, og 
gravpynting bidrar til å gjøre dette mulig.
Nøkkelelementet i gravpyntingen å portrettere seg selv som verdifull og 
hel uten partneren man forlot eller ble forlatt av. 



Unngå gravskjending

En god gravpynting bør handle om å anstrenge seg for å inkludere 
hverandres perspektiv i historien og forsøke å tegne et så respektabelt 
bilde av forholdet og den andre parten som mulig, ikke minst for 
eventuelle barns skyld. OG inkludere egen brøde, eget bidrag til 
forholdets død. Unngå vendettaer, unngå å rekruttere andre til ideen 
om den onde partneren man forlot eller ble forlatt av.



Hva er problemet for mange? Vi greier 
ikke å snakke fra et sårbart sted
Vi greier ikke å formidle hva vi trenger på en 
måte den andre kan ta imot, vi greier ikke å 
fortelle hva vi virkelig føler, hva som ligger under 
vår surhet og vegring



Det er maktpåliggende å ”stå frem” for hverandre i 
pinlig sårbarhet

Si: «Når du snur deg vekk på den måten, blir jeg bare redd. Og føler at du har 
forlatt meg. Derfor blir jeg så rasende. Men det jeg føler er egentlig en stor frykt for 
at du ikke er glad i meg lenger.»

Dette er kanskje noe av det modigste mange par gjør. 
Det er risikofylt, men det mykner hjertet og roer begges 
nervesystem. 



Vårt behov for et livsvitne – den andre 
som identitetsbekreftende faktor

”Vi lever i en verden med milliarder av mennesker, hva betyr ett liv? Vi 
trenger én der som sier: Ditt liv betyr noe. I et parforhold lover vi å bry 
oss om alt som skjer – det gode, det vonde. Ditt liv går ikke upåaktet 
hen, for jeg skal legge merke til det”.

Fra filmen ”Shall we dance” 2004
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