
& skygge
EN 

UNPLUGGED 
BILLEDLIG 

DIALOGISK 
FORTÆLLING



Lys & Skygge

Pamflet-skaber: Mette Kold

Fotograf: Finn Byrum

Grafisk arbejde: Gamborg Kommunikation

© Time2be

www.time2be.dk

www.mettekold.dk

ISBN: 978-87-93479-20-3

INDHOLD
Velkommen backstage
En læser skriver om pamfletten 

ANDERS-FORTÆLLINGEN ILLUSTRERES
Spejlets antispejling
Spejlingens antigenspejling, eller: Genspejlingens antispejling
Mænds skygger

KOMPLEMENTARITETER, KONTRASTER OG SPÆNDVIDDE 
– I RELATIONERNE OG INDEN I HVER AF OS
Venus og mars
Lys og skygge i kvindesamvær
Dvæletid
Kontrasternes klode

EN FOTOUDSTILLING OM SKYGGER IN SPE
Hologramkvinden
Den spedalske dreng i en dansk efterårsskov
Dødsstraf og uafhængighed
Nej tak til…
Billeder på den indre skærm

Forsiden på bagsiden

5
6

10
14
16

22
28
32
34

39
42
44
44
45

48



Bestemmende for indholdet i denne pamflet er Finn Byrum’s 
(fotograf) og mit foreløbige samarbejde om lys-skygge te-
maet; et tema vi har cirklet ind omkring fra vidt forskellige 
vinkler gennem nogle år. Omdrejningspunktet for samar-
bejdet har hver gang været nogle konkrete motiver, vi skal 
have skabt – men vi glider ofte ud af forskellige, men nok så 
vigtige, tangenter. Pamfletten er en invitation ”backstage”, 
hvor man dels kan følge vores arbejdsproces billedligt set, 
dels kan følge vore refleksioner i form af mail-dialoger i 
skabelsesprocessen. Dialoger der i tilbageblikket har vist 
sig at være ”spot-on” i forhold til de motiver, vi skaber. Så 
derfor skal sammenstillingen af motiv og tanker bag motiv 
nu se dagens lys. Med Finns ord: Dette her fungerer, fordi 
det er en direkte indsprøjtning jordnært liv. På godt og ondt. 
Vi kommer omkring mand-kvinde forholdet, midtlivsud-
fordringer, forstillelse, kontrol, private og offentlige rum 
etc. - Alt sammen temaer, der knytter an til lys og skygger.

Mette Kold

VELKOMMEN
BACKSTAGE
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Hold da op et fyrværkeri af informationer og budskaber. En rutsjebanetur i en fusionsreaktor. Det er som en 

dialektisk rejse med teser og antiteser omkring et hav af psykologiske og filosofiske spørgsmål, der trækkes 

ud og vendes på vrangen, udforskes, udfordres og pirres til de fremstår i en grænsebrydende 3. grads po-

tens. Tilsvarende mønstre synes at udspille sig på det relationelle plan. ”Backstage” og ”frontstage” er 

hinandens forudsætninger og legitimering for den relationelle nysgerrighed, test, pirring og syntese.

Er der tale om et ”fagligt” produkt, en provokation, et drama, en dokumentar om skabelsesprocesser, et 

manifest, en kærlighedshistorie, en erotisk thriller. Det afhænger helt af øjnene, der læser, og relationen 

til aktørerne – om man befinder sig frontstage, backstage eller står i kulissen. ”Fusion” er et godt ord. 

Det er en palette af budskaber, postulater, spørgsmål og et udtryk for stor nysgerrighed omkring det es-

sentielle i det eksistentielle – det at være menneske på godt og ondt – i et rum af afslappethed, frisind og 

humor. Uanset hvem man er, vil pamfletten give anledning til refleksion, hvilket jo er det primære i forhold 

til at udvikle sig og stille spørgsmålet, om det kunne være anderledes.

”Lys og skygge”. For mig handler det meget om ”goddag” og ”farvel” – modet til at afslutte og begynde 

noget nyt og vice versa. Jeg befinder mig i tusmørket, udspændt mellem lys og mørke, og undergår en kon-

trolleret nedsmeltning; holdt oppe af drømmene mod lyset og fastlåst af frygten for mørket. Handlingslam-

met af frygten for at være ”skyld” i noget, afvisning og det at blive fravalgt, hvis man forsøger noget nyt. 

Til stadighed afventende at omgivelserne vil tage initiativet og beslutningerne for en, alt imens man bliver 

mere forbandet i forhold til det, man ønsker, for tiden går og mulighederne forsvinder eller tilfalder andre.

Jeg kan godt li’ ”de få rå”, der er bevidst om sex og dets anvendelsespotentiale i forhold til magtbegrebet. 

Jeg har været på mange kurser, der omhandler strategisk ledelse. ”Strategisk sexanvendelse”, ”mål- og 

resultatorienteret sex” – ville uden tvivl gøre emnet mere interessant…

Der er mange direkte og indirekte budskaber i pamfletten, som jeg tolker fra min position, som det tus-

mørkespøgelse jeg nu er. Du anvender lette håndvåben, men også mere ”leatal weapens with deep im-

pact” (for nu at bruge en Hollywood metafor), øjenåbnere som er med til at definere min position og rolle, 

og som jeg må forholde mig til. Jeg kan fornemme, at du har truffet nye valg, krydset grænser og som her 

taget afsæt til nye initiativer.

EN 
LÆSER SKRIVER OM PAMFLETTEN:

EN 
LÆSER:
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LYSET
… Det er vores

spirituelle begyndelse,
en dimension af
kærlighed, hvorfra vi
kommer, og hvortil vi
inderligt længes tilbage.

  

SKYGGEN … Og dog er denne kraft i virkeligheden en anti-kraft.
Problemet er ikke så meget, at den gør noget, men 
at den får os til at gøre, hvad den har bedt om.
Det er et område, hvor vi har glemt, 
hvem vi er og derfor opfører vi 
os sådan som vi ikke er.

    

TRAUMET
Det er et mørke, der som alt mørke ikke er en konkret tilstedeværelse,  

men snarere et fravær af lys…

Det faktum at vi til tider, ja endog det meste af tiden, lever adskilt fra denne 

tilstand af ren kærlighed, er et psykisk brud af så store proportioner, at det 

traumatiserer os hvert eneste øjeblik i vores liv.

Nøjagtig ligesom planeten bevæger sig så stærkt, at vi end ikke kan mærke, 

at vi bevæger os, således er vi traumatiseret på så dybt et plan,  

at vi end ikke ved, at vi befinder os i et traume.
              Deepak Chopra, Debbie Ford og Marianne Williamson: Skyggeeffekten. Side 158-159. Politiken, 2010.

 ANDERS-
FORTÆLLINGEN 
ILLUSTRERES



Jeg har også prøvet at smile kunstigt. Jeg vil helst, at jeg gør det, når jeg gør noget an-

det, så jeg bliver mindet om at huske at smile. Så først prøvede jeg at smile hver gang 

jeg vaskede hænder. Det var dog meget langt fra en succes, da jeg jo altid kunne se mig 

selv i spejlet. Jeg fik bare en følelse af, at den idiot i spejlet stod grinende hånligt af 

den situation, jeg er havnet i. Måske lidt poetisk sagt, men jeg følte nok lidt at mit spejl- 

SPEJLETS SPEJLING

Som terapeut møder jeg skyggen i mange forskellige afskygninger. De fleste der kontakter en psykolog, har kontakt med  

skyggen i sig; men har glemt hvor nøglen findes til at være i lyset. Et overordnet mål, jeg således har i hvert eneste møde med 

klienter er, at vedkommende finder rum i sig, oplever bevidsthedstilstande, hvor vedkommende stifter fred med sig selv og 

det liv, han eller hun har levet. Spørgsmål om mening, om sin egen særegenhed og særpræg fylder ofte. Et andet issue, der 

næsten altid kommer henover, er tilgivelse. Tilgivelse af sig selv for alle synderne og undladelsessynderne. Og tilgivelse af 

ens kære. At være i kontakt med og turde LEVE selvkærligheden og næstekærligheden bliver næsten altid det, vedkommende 

kan høste af et terapeutisk forløb. Efter mange år i stolen som terapeut i det helt lukkede og tavshedsbelagte rum, fik jeg i 

2010 den tanke, at nogle af de vidunderlige menneskers rejse fra krise, kaos og lidelse til vækst og ny livsretning, burde deles 

med omverdenen. Ikke som idylliserende og heroiserende fortællinger – snarere en udfoldelse af, at det at være menneske 

er en ubønhørlig rejse med de styrker og svagheder, det lys og de skygger, der definerer den ramme, hvor indenfor vi udfolder 

vores liv. En af de fortællinger, jeg har kælet for, er fortællingen under pseudonymet ANDERS. Det er en fortælling om at 

komme styrket tilbage efter stress, udbrændthed, depression og eksistenskrise. Den omhandler en mand først i 30’erne, der 

parallelforskød sine unikke kompetencer som systemudvikler til sin selvudviklingsproces, hvor han trods sin krise formåede 

at være humoristisk, selvuhøjtidelig og knivskarp gennem det meste af processen. Jeg kontaktede Finn Byrup, da der skulle 

tages billeder til fortællingen. Palle Moldrup, en god bekendt, stillede (igen) op som model for et af vores projekter. Det der 

satte Finn’s og min kreative proces i gang var, at klienten oprindelig havde krævet total anonymitet, således at jeg ikke kunne 

bruge hans billeder. At han senere hen blev mere modig, gør på ingen måde Palles, Finn’s og mit arbejde overflødigt, fordi 

der blev føjet nye lag til. Udgangspunktet for vores shooting var, at klienten havde lavet en visualisering over, hvordan han 

havde det med sig selv, da jeg sendte ham hjem med opgaven at lede efter glæden i sig. Det gik ikke så godt, men satte dog 

en kreativ proces i gang.

billede ikke rigtigt gad at være sammen med mig, havde vendt mig ryggen eller bare 

ikke rigtigt gav et ægte billede af virkeligheden. Mens jeg stod der og diskuterede med 

mig selv, fandt jeg så på at tage et billede af det jeg følte. Ideen til billederne er taget 

lidt ud fra nogle tidligere billeder, jeg har taget, hvor jeg kopierede flere billeder sam-

men for at vise noget andet end det, der var i det.(Spejlbilledet viser de ægte følelser).

klienten skriver: 

SPEJLETS 

ANTI
SPEJLING
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ØVE 
BILLEDER
Der var temmelig lang vej hen til at 

finde det rigtige motiv. Her vores første 

kladde, der er en næsten direkte gengi-

velse af klientens måde at gøre det på. 

Finn fik øvet sig på at photoshoppe to 

billeder oven i hinanden. Finn  : Tak for en super hygsom fotosession  
- den var bestemt ikke ligegyldig... - fik jo 
grundlagt det videre forløb som blive spæn-
dende og helt sikkert aldrig set før - rent  
visuelt ;)) - det er vel også der vi skal hen.

Vi vidste, at vi skulle så nogenlunde 

gengive klientens motiv, og dette 

kladde-billede gjorde os klar dertil.

Derudover ville vi, når vi skulle mødes 

med Palle, skyde nogle flere billeder 

med overskriften ”Mænds skygger”. Vi 

brainstormede meget i mellemperioden, 

bl.a. næsten skændtes om, om vi skulle 

tage billeder af Palle på toilettet. Finn 

blev (heldigvis, ser jeg bagefter) ved 

med at insistere, skrev en dag to mails, 

der lukkede diskussionen:

location til »mænds skygger« 

ET 
WC

Ps. det skal lige siges at jeg også har tænkt 
på location.. det er en stor del af budskabet 
(WC), for det er i det private rum vi kan være 
alene med vores tanker og sorger - alle ken-
der det med at låse døren til wc`et og føle 
man får et frikvarter... Nå ja :0) - konklusion ... jeg mener den rigtige location ville være et wc ...!!

Og en times tid senere:

13
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BILLEDET TIL 
ANDERS-FORTÆLLINGEN
Nogle gange går tingene langsomt, fordi de skal gå langsomt for at modnes rigtigt i forhold til at få det rigtige motiv, andre 

gange fordi vi begge har arbejdsopgaver, der giver det nødvendige rugbrød på bordet. Så vi kom først til at skyde billederne af 

Palle 4 måneder senere. Jeg er efter shootingen helt høj og skriver til min datter:

Var i dag sammen med Palle som model, oppe hos Finn for at skyde billeder til klient-

fortællingen. Det var nogle meget komplicerede udtryk med nudgangspunkt i spejle, så 

det var både meget koncentreret og totalt fjol på et tidspunkt, fordi vi eksperimenterede 

med at lave genspejlingens genspejlings genspejling… Elsker den slags kreative proces-

ser! Jeg tror, at dette kommer til at nærme sig fotokunst!

Finn angriber straks efter i photoshop:

SPEJLINGENS 
ANTI-GENSPEJLING! 
eller 
GENSPEJLINGENS 
ANTI-SPEJLING?

YES!

- jeg er vist gået et skridt videre - mht udtryk da billedet får en dobbelt betydning.. har 

tænkt tanken manden i fokus skubber den opgivende væk - så han genspejles - to gange 

om man vil ... - ;) den er lidt mystisk, men stærk syntes jeg..

Mette  : Det her var det billede jeg havde set for mig. Du forstår at læse tanker! Spejlin-

gens anti-genspejling! Eller genspejlingens anti-spejling?- hvor de oprindelige billeder 

”blot” er en anti-spejling. Det er præcis dén videreudvikling af de oprindelige billeder, 

klienten lavede, som jeg skal bruge. Udover at det er fotokunst (din fortjeneste!), så er 

det så rammende, fordi: Palle har et næsten uhyggeligt hovent udtryk i m den han kig-

ger direkte tilbage på sig selv - samtidig med at en subpersonlighed trænger sig på og 

bærer på et misk-mask af aggressiv, underdanig skyld- eller skamfølelse. ”Jeg har da 

ikke gjort noget” - står han helt åbent og ved godt, at han lyver op i sit eget åbne fjæs! 

Eller måske han netop ingenting har gjort. Undladelses-synden kan være en mindst lige 

så stor synd som den tilsyneladende syndige handling, viser det bøjede hoved, der må-

ske ikke handlede ærligt og modigt mens tid var. Han ved det godt, men han tager ikke 

ansvar for det. Når skyggen negligeres for længe, så æder den sig ind og bliver til, måske 

ligefrem og i værste fald personlighed, men i hvert fald skæbnelod. ”Ansvar for sig selv” 

er for mig at se på det dybt personlige plan et ansvar for, at skyggen ikke tager over.

14



FANTASTISK!

De billeder, som vi skød på Finn’s WC, havde vi ikke nogen bestemt plan med at tage; 

vi var på det tidspunkt blot i lege-modus i forhold til at få leget med spejl-effekterne 

og få taget billeder på den vigtige lokation: WC’et. Billederne kan givetvis bruges til 

flere formål, men de viste sig efterfølgende at egne sig godt til Anders-fortællingen. 

Det første som forside-billede, fordi jeg synes, at det så fint viser, hvad det vil sige 

at være i krise og gå til psykolog; en periode, hvor man bliver nødt til at kigge sig 

selv dybt i øjnene i spejlet og udforskende spørge sig: Hvem er jeg? Hvad vil jeg? 

Hvad er mine særpræg? Hvordan er de en styrke i mit liv? Hvordan spænder de ben 

for mig? Den lille panderynken og alvoren kan både ses som tristhed og desillusion 

og som et tegn på, at manden tager sig selv alvorligt. Nu er det tid at gå dybere i 

at forstå sig selv og sin retning. Det andet er brugt til slut i fortællingen, som et 

symbol på en vis fred med at kigge sig selv i spejlet: Jeg kom gennem dette her. Jeg 

kan med oprejst pande kigge mig selv i spejlet!

Vores dialog om billedet fører dog i en helt anden retning, idet det kickstarter mand-

kvinde refleksionerne…

Finn Υ: - jeg sender dig et par billeder fra sidste foto-session - synes de er 

blevet spændende og jeg har lavet dem lidt Euromanagtige - da det jo er 

mænd i privat rum på et WC vi snakker om, og derfor bør ose af - mande 

- `hørm` ;) - hvad med at lave en seriøs og bundærlig mandebog - bl.a. om 

hvor `kringlede` kvinder tænker (er)...av ... tror det ville blive en best-

seller ;))

Mette Υ: Kuldegysninger....                                  råt på den fede måde!!! Men 

tænker godt nok lidt over, at forfatteren bag den her bog vist ikke er mig... 

Lad os brainstorme! Leg fører os altid længst! ... Udover en særlig dygtig 

fotograf ;-) - så kommer Palles mange lag også frem i dette billede. 

Rolig i øjnene, 
en lidt sexet ryg, 
nok i sig selv, 
måske for selvtilfreds (?) 
men også lidt sensitiv... 
Der er virkelig meget  
”moderne mand” over det, 
på godt og ondt..

Finn Υ: - er super glad for at høre, jeg har ramt G. zero - for det var faktisk 

også min tanke med dette billede.... - har tit oplevet mig selv på denne måde 

- så det ligger på ingen måde fjernt - hvis du forstår hvor jeg vil hen ;)

MÆNDS
SKYGGER
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Mette Υ: Ja, vi kan jo ikke skabe noget, vi ikke har regi-

streret i os selv :-) Det gælder os begge... Billedet er vel 

arketypisk for begge køn, desværre, hvad angår selvop-

tagetheden. Det kunne jo være dejligt, hvis det kun var 

jer botnakker af racen       ...

Finn Υ Υ: Ha ha - tjahh, - ja, livet er skønt - ikk.... - modsæt-

ninger er nok det vi lever af .... - eller sagt på en anden 

måde....... kan vi vel godt li` der er lidt kamp til stregen 

;) - bliver lidt i tvivl om Darwin får ret ;) so far - men hå-

ber det ikke ... bliver nok nød til at kommentere mht den 

mandelige race os` ...... botnakker (har du ret) - men I 

     vinder er bestemt med helt fremme i bussen ...   - krig, 

kærlighed og impulser står I altså personligt for ;) - Men 

jeg er klar på en debat ;)

Mette Υ: Hmm, den sover jeg på, den svada... ;-) men ja, 

drama er         ’s mellemnavn. Spænding = liv. Nej, kommer  

ikke til at skrive om        , dertil er jeg for ufor- 

stående...

Finn Υ: ;)) - super - glæder jeg mig til at høre om... - altså                  

                 - eller                  ;) der må jeg også melde pas ....

M

K 

Q 
M-Q      

M&Q      M-Q      
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KOMPLEMENTARITETER, 
KONTRASTER OG SPÆNDVIDDE
– I RELATIONERNE 

OG INDEN 
I HVER 
AF OS



40’erne er midtlivskrisens tid, hvor også mand-kvinde forholdet i høj grad bliver 

taget op til revision. I klinikken, i venskabskredsen og privat møder jeg /vi det, hvor-

for der fortsat i udvælgelse af billeder og i mails kredses om temaet. Vi opdagede 

et billede, hvor jeg ved et uheld var kommet med i baggrunden. Der blev lysnet 

væsentligt på baggrunden, og så var mand-kvinde mønstret pludselig tegnet skarpt 

op…

Vi kom aldrig i tanker om et modspil. 

Måske fordi det ikke findes?...

Lad det være indrømmet: Jeg er en dominerende kælling. Det 

kan man vist godt se af billedet ovenfor, hvor det ikke var me-

ningen, at jeg skulle have været med – men står bag spejlet 

og dirigerer. Det er vist sådan, vi ofte gør, vi kvinder? Vi la-

der som om vi ikke har magten – men det har vi som regel. 

Jeg har hørt veninder siger, at kunsten er at få mændene til at 

tro, at de i virkeligheden selv bestemmer. Så kvinderne læg-

ger små teasere og frø for, hvilken god idé manden skal få. 

Og så klapper kvinden begejstret hænderne sammen og roser 

ham for, at han er da også så idérig og initiativrig, når han 

ubevidst siger det højt, som kvinden for længst har besluttet 

skulle være f.eks. målet for den næste sommerferie. Jeg 

har også hørt veninder sige, at de er strategiske omkring, 

Finn Υ: det er da et fedt billede .... 
                                            - vi skal bare passe 
på mænd ikke kommer til at fremstå som det 
svage køn, der lader kvinderne manipulere 
rundt med `os `... eller ? Det er vel det mange 
kvinder gør / kan... 
            - men der skal være et modspil... ellers går der 

for meget kvindekamp i den ..... - så hvad kunne et 

modspil / motiv være ?

hvornår ”de giver ham sex” i for-

hold til udførelsen af opgaverne 

på dosmersedlen. Hvis han alle-

rede får sex fredag aften, så bliver 

han måske for ligeglad i forhold til 

at gøre det, man vil have ham til at 

udføre af praktiske opgaver? Men 

det kan også være, at han bliver så 

glad og energifyldt, at det faktisk er 

en god idé med sex før udførelsen af 

arbejdet?... Lørdag morgen er måske 

bedst?... Eller skal det være søndag 

eftermiddag, som belønning for vel 

udført arbejde? ;-) Selvom jeg er 

mere dominerende end jeg helst vil 

stå ved, så har min profession tvun-

get mig til i en vis grad at kunne se 

verden gennem mændenes øjne. Og 

Finn har tilsvarende evnen at kunne 

se verden gennem kvindernes briller, 

(hvis han virkelig anstrenger sig) ;-) 

Så efter denne billede-skydning og 

Finn’s ønske om, at mændene ikke 

skal fremstå som det svage køn, så 

skrev jeg i en sen aftenstund og et 

svagt øjeblik følgende mande-med-

følende brev til Euroman, som jeg 

glemte og derfor aldrig fik sendt – 

men kom i tanker om under udarbej-

delsen af denne pamflet. Måske jeg 

skal se at få det sendt afsted?...

VENUS & MARS
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Kære 
Euroman

skygge, et menneske nu engang indeholder. Mænd taler sjældent højt om deres stress, 

angst, depression og eksistentielle tomhed. De lider i stilhed. De færreste frekventerer en 

psykolog – men de er til gengæld meget ressourcefyldte og skønne mænd, der knokler for 

og insisterer på det bedst tænkelige liv.

Jeres type blad er, bevares, det bedste der findes på markedet, men det er alligevel ste-

reotypt i sit indhold. Babes, biler og et liv i overhalingsbanen er stadig det, I skriver al-

lermest om. Ok, det skal I nok fortsætte med, hvis I vil fortsætte med tilstrækkeligt stort 

oplag. Men hvad med at gøre lidt plads til at vise, at livet nogle gange tager en bundven-

ding – og man kan komme klog og styrket ud på den anden side. Vel og mærke på en mere 

dybtgående og nuanceret måde end hvis det var en ”Ude og Hjemme”-fortælling. 

Skimmelæs eller dybdelæs den vedhæftede fortælling om en unik ung mand, som samtidig 

er repræsentativ for, hvordan mange mænd har det. Læs om hans rejse med at lære sig 

selv at kende – og stå ved sig – og blive en højere version af sig selv, end han var tidligere! 

Fortællingen er lang, ca. 20 sider. Lad jer inspirere, eller klip derfra (men få lige min 

godkendelse først, hvis I vælger at bruge noget konkret fra fortællingen i en artikel). 

Min klient ønsker ikke træde frem. Jeg har ikke brug for hverken flere klienter eller five 

minutes of fame, så mit mål er blot at inspirere jer til at skrive om noget, der virkelig er 

behov for at blive skrevet om.

Et støn fra en smuglæser af jeres blad. Jeg er nemlig kvinde ;-)

Jeg skriver til jer, fordi jeg møder mange mænd i en kontekst, der er næsten lige så tabu-

belagt, som om jeg var prostitueret. Og mange mænd opfører sig lige så hemmeligt, som 

om jeg var. Men jeg leverer altså ikke sexuelle ydelser. Jeg leverer såmænd kun et lytte-

rum, idet jeg er psykolog og har været det i mange år. Jeg har mødt så mange vidunderlige 

kvinder og mænd efterhånden, at jeg har sat mig for at skrive nogle få af disse møder om 

til klientfortællinger. Foreløbig lægges de ud på min hjemmeside til fri afbenyttelse, så an-

dre kan blive inspirerede. Nu har jeg fået færdiggjort min første fortælling med en yngre 

mand som hovedperson. 

Og så kom jeg til at tænke på jeres skønne blad, der har evnen til dybdegående og lange ar-

tikler. Mit støn går nemlig på, at jeg faktisk er rigtig glad for at være kvinde, også selvom 

jeg nærmer mig midalderen. Vi kvinder har nemlig langt større råderum til at vælge det 

liv, vi gerne vil have, også selvom det er lidt ukonventionelt. Og vi tør tale højt om livets 

op- og nedture – og har stadig veninderne, selvom vi rammer bunden eller kvajer os. 

Mange mænd lider i stilhed. I jobs de ikke trives i – men som de ikke kan finde en vej ud 

af. I ægteskaber hvor de er blevet kastreret. Måske de på ukøn vis vælger enten utroskab 

eller flasken, men at tage vare på sig og sine behov, det gør de færreste. Langt de fleste 

mænd jeg ser omkring mig, er en langt mindre version af sig selv, end de kunne være. 

Langt de fleste står slet ikke ved sig selv, sådan rigtig – med al det såvel lys som den  
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Med jævne mellemrum tænker jeg over: Hvornår understøtter mand og kvinde hinandens udfoldelse? Hvornår underminerer 

og ”slukker” vi hinanden? Forskellen mellem de to poler er undertiden subtil. – Opbygning destruktions-temaet er helt sikkert 

under påvirkning af de skygger, hver især bokser med. Nogle måneder senere sender jeg et åbent spørgsmål til Finn, som jeg 

får et ganske spændende svar på:

Du må en dag lære mig mere om mænds skygger – hvordan de helt kan erobre en  

person. Temmelig uhyggeligt…

Finn :  - mænds skyggesider - pyha ... der er mange timers 
snak i disse ;0) men lige kort - tror rigtig mange 
skygger bunder i usikkerhed og drifter man ikke 
selv helt forstår .... ej heller har kontrol over (spe-
cielt hvis man er presset) ... - det er dermed ikke 
altid velovervejet / bevidst .. hvad man roder sig 
ud i. Jeg har selv prøvet flere gange at `provo-
kere` mine skyggesider frem - dvs jeg har været 
helt bevidst om (i underbevistheden) - at hvis jeg 
gik til venstre - ville der være en stor chance for 
noget gik galt eller min handling ville gøre f.eks. 
kæresten eller familien rigtig ked af det. Måske 
ligger der en lille `kyllinge` løsning i maven på 
os mænd - hvor vi ubevidst provokerer de stær-
kere / angstfylde områder i livet - modsat at tale 
højt om dem. Mænd er skrækslagne for at fremstå 
`svage` - og det gælder alle - for grundlæggende 
er det mandens opgave at stå som `beskytter`af 
familien... nu snakker vi altså ifølge urinstinkter 
og opdragelse...

Mand-kvinde forholdet viser sig ofte fra sin grimmeste side i forbindelse med skilsmisse. Vi har flere gange talt om sms’ernes 

forpestelse og kontaktskabelsesmulighed i vores liv, på godt og ondt. Ligesådan med mailen; sikke en mulighed for kontakt – 

og sikke en let adgang til et krænker-rum, hvis det er det, man er til. Kathrine Lilleør taler i en bog om sin egen skilsmisse og 

skilsmisser generelt om ”den forsmåede parts skråleret”; at det bliver en uudtalt kontrakt mellem parterne, at den der først 

stoppede med at elske gerne stiller op til sin verbale straf, fordi skyld og skam altid vil spille ind. Så det måske nærmest er en 

lettelse at blive skældt ud?... Indtil at nok er nok.

Finn Υ: Ville lige vise dig dette billede som sprang .. ud efter vores snak mht sms ;) - og 

iøvrigt efterfølgende en mindre positiv snak med min ex :) - ergo har jeg gjort noget 

smukt (buddha billedet) til noget der minder smukt.... om alt det vi ikke må sige - men 

skriver gennem sms`er… 

Ps. i øvrigt er det en hjerne jeg har sat ind foran mund og ansigt :) ... som symbol på de 

ting vi sms`er - og måske bagefter `måske` fortryder ...

Υ

Mette : Puha... fik helt ondt i maven af billedet! Men helt vildt sigende. Hjer-

nens spind kan virkelig få de mærkeligste følelser, tanker og ord til at komme ud 

af én, ja. Jeg troede, at man nåede til en grad af afklarelse med ex’er med tiden...?  

Eller naiv forestilling? Kan i det hele taget mærke, at min naivitet er dalende;  

savner den faktisk, for verden bliver et bedre sted af at blive anskuet  
gennem godtroede briller. Der må findes en sund balance mellem at se verden 

som den ér i al dens voldsomme mangfoldighed - og så alligevel have sin basale barnetro 

i behold, at verden er et godt sted at være, og menneskene vil hinanden godt. Jeg aner 

ind imellem den balance, men den glider mig af hænde igen, som var den en drøm, jeg 

ikke kan fastholde...
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LYS  
& skygge 
I KVINDESAMVÆR

Et andet sted, hvor lys-skygge temaet kan udvikle sig til en sprængfarlig dynamik, er 
når udelukkende kvinder er sammen. Hvad man kan aktivere af medspil, subgruppedan-
nelser og modstand, er ikke småting. Jeg færdes i en unik kvindegruppe, hvor vi har 
forsøgt at tage lidt bedre hånd om skyggen.



DE 
FÅ 
RÅ 
ER:

Gitte Havsager, Mette Andersen, Mette Kaarsberg, Lone Høgh, Charlotte Allerød, Marie 

Thellufsen og jeg. Alle er vi i krævende jobs og med vidt forskellige spidskompetencer. 

Vi har kant – og elsker at udfordre hinanden, både verbalt og hvad angår oplevelser. Vi 

alle snakker meget, og vi opdagede hurtigt, at vigtige emner tages op, så hvis det ikke 

bare skal blive til en gang ivrig snakken i munden på hinanden, så måtte vi lave en form 

for tale-disciplin, der giver et ægte rum til hinanden. Vi besluttede at bruge konceptet fra 

”Mads og monopolet”, der er døbt ”Mette’rne & Monopolet”. Vi skiftes til at bringe et 

dilemma op, hvor der er den tid til at fremlægge det, som man har brug for og fra flest 

mulige vinkler – uden at blive afbrudt. Fra starten var det næsten udelukkende erhvervs-

dilemmaer, men nu er det fra alle livsområder. Efter fremlæggelsen skiftes de andre til, 

fordomsfrit og rummende, at reflektere højt. Den kvinde, der har haft et dilemma, kommer 

altid hjem med nye øjne derpå. Det er specielt at blive rummet så kærligt og intenst af 

så mange og forskellige kloge kvinder, der også tør udtrykke uenighed og undren, måske 

endda irritation over et særpræg hos én.

Men som typisk er noget, vi kvinder er dårlige til, er min erfaring. I kvindekontekster dyr-

kes ensheden og enighedstyranniet ofte i en grad, så de fleste i virkeligheden er ved at 

blive kvalt. Vi ville have lavet et portræt, fordi Gitte i arbejdsøjemed flyttede til Vietnam i 

et år. Hun ville have os med! Så Finn stillede op til et gruppefotografi. Men typisk for de 

ting, vi iværksætter, så voksede projektet spontant, idet vi besluttede at ville vise unikhe-

den og virkeligheden, som den tager sig ud i os hver især i max. 2-3 billeder. Så pludselig 

var han i gang med at skyde fotos, der søger ned i autentiske lag i hver af os... Jeg har 

her valgt at vise 3 portrætter af Mette Andersen; hos hende fik Finn virkelig fat i et bredt 

spektrum af nuancer; midtlivets tankefuldhed og dybde, spasmageren og den der i eget 

selskab elsker en kold bajer ;-) Man bliver bedre og bedre til at nyde sit eget selskab…

Den beslutning, at 
”her er der plads til alting” 
er en af de vigtigste  
beslutninger, man 
kan træffe i 
en relation.
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Finn’s yndlingsfoto i serien, han skriver:

super cool ikk`!! - så blev det  

endelig forår og påske igen ...  

fantastisk !!! ps. glæder mig  

over at mit nye køleskab  

endelig får lidt mening…
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Da vi lavede portrætterne til De Få Rå, var jeg ikke i modus til at være superwoman, storgrinende eller udadvendt. Så vi blev 

enige om, at jeg bare skulle gøre det, jeg plejer at gøre, når jeg er med mig selv og dvæler. Det er yoga og meditation. Jeg 

kravlede ind – og Finn knipsede et par hurtige billeder, der i den grad symboliserer 2011; jeg kan se min tildækning, resigna-

tion, sårbarheden, men samtidig en hvilen i mig selv; styrken og urokkeligheden dybest inde, jeg lærte at kende det år. Jeg 

er sjældent glad for at se billeder af mig selv, men disse her afspejler de mange nuancer af følelser – og gevinsterne ved 

tilbagetrækningen - der udgjorde min virkelighed det år og fortsatte et stykke ind i 2012.

At jeg foretager denne selvudlevering har også en professionel bagtanke. Det er en kongstanke for mig, når jeg har klienter, 

der har stress eller livskrise, at det er vigtigt at have tid nok til at have et konstruktivt regressivt rum. 

Èt er at sige, at andre skal tage det. Noget andet er at give sig selv det, når lokummet brænder; tage sin egen medicin. Det 

var faktisk første gang i mit eget liv, at jeg overgav mig til at være sårbar og ineffektiv. Nu VED jeg, at det virker: At når man 

overgiver sig til at gå i hi og sove meget, og i vågen tilstand tør ligge og stirre ind i intetheden en rum tid hver dag, uden at 

stemple sig som depressiv, sindssyg eller doven, så stilner sindet, følelserne slipper – og sjælen titter frem. Og ganske lang-

somt heles man de steder, hvor det trænger. Det føles som når naturen i foråret begynder at spire INDEFRA og overalt igen. 

At ”dvæletid” overhovedet tages med i denne pamflet om skygger skyldes, at der findes vel næppe større 
kollektivt tabu end at være indadvendt og ”ineffektiv” – måske endda 
uarbejdsdygtig ”uden grund” i en periode af livet, når man ikke er blevet pensionist 

endnu? Vi er som kultur alt for hurtige til at give det en diagnose. Men måske det at kigge indad og præstere mindre i perioder 

af livet er et helt naturligt menneskeligt behov? Specielt i perioderne efter store udfordringer, der ligesom skal have lov at 

”lande rigtigt” inden i én.

DVÆLE  tid

Finn fulgte omsorgsfuldt tilbagetrækningen 

uden at betragte det som afvisning af samarbejdet, 

men bare en naturlig pause: … Long time - no hear ... - Håber alt vel hos dig.... - 

Her ligger jeg vandret - med bl.a. Kalundborg bogen og et par 

andre ting som er sindssygt tidskrævende ... men det er spæn-

dende projekter - så klager ikke. Skal vi snart mødes ? ... jeg 

kan slå et smut forbi på et tidspunkt - eller som altid er du 

velkommen her i slett..... - Vi har jo en del løse ender ....

Mette  : ... Ja, jeg har været noget tilbagetrukket. Min hjerne 

er gået i ”leverpostej”, og jeg sover 10-11 timer hver nat - og 

er faktisk stadig træt om dagen. Tempoet i dagligdagen er sat 

ned, og jeg hæger meget om alenetid og dvæletid. 

De sidste par år med parforholdskaos har dælme taget på mig. 

Min sjæl beder jo nok bare om rum og ro - så det giver jeg den.
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Kontrasternes KLODE
I efteråret 2011 lavede Appetize en stor artikel om Finn’s billeder taget mange forskellige steder i verden, som de kaldte 

Kontrasternes Klode. I den forbindelse simrer han med, hvilket portræt kan skal tage af sig selv. Lys-skyggetemaet kommer 

selvfølgelig med… Mette : Kom til at tænke på, hvad angår dit selvportræt. Det 

ramte mig virkelig i maven. SÅ mange følelser afspejlet i ét og 

samme ansigt… Men jeg kom til at tænke på, at helt uigen-

nemsigtigt sort har selvfølgelig meget i sig, men det kan næ-

sten forekomme for ”lukket og slukket” agtigt. Mørke hvor 

man aner bare en ganske lille smule er mere ægte og i tråd 

med, hvordan psyken er. Så har du mulighed for at gøre bil-

ledet bare en ganske lille bitte smule gennemsigtigt? Sådan at 

man kan se ganske, ganske lidt af den venstre side af ansigtet, 

men samtidig ikke har adgang dertil? Det kan godt være, at 

det ikke fungerer visuelt. Men som sagt: Psykologisk set ville 

det være endnu mere ægte at lave det sådan. Jeg udforsker 

ofte mørket sammen med klienter, hvor de er i en let trance, og 

hvor de til en start, når jeg spørger, hvordan der ser ud, siger: 

”Der er bare mørkt.” Og efter lidt tid, så siger de: ”Nej vent...”

...Og så begynder de at beskrive tekstur, 
hårdhed, blødhed og ikke mindst nuancer 
af sort, fordi der alligevel, når man giver 
sig tid til at forblive i mørket, er noget 
bagved. Nogle gange noget i en helt  
anden farve og form, andre gange er  
det lys, der forsøger at bane sig vej...

Lys 
og 
skygge 
i et 
selv
portræt

34 35



Finn : Forstår hvad du tænker mht portræt - lys / skygge :) 

- fik den samme reaktion fra et par af mine nærmeste ven-

ner .. netop..... de syntes det var vildt fedt da de så det - men 

efterreaktionen var det var for `uhyggeligt` om man vil ... og 

argumentet var at de ikke ønskede at se mig i et magasin illu. 

forkert .. - der tænker jeg ....... super så har det vel en effekt ... 

Derfor spurgte jeg også dig
                     ...men reglen er, at man aldrig 
skal gøre noget halvt ... - så jeg tager chancen 
- og laver den side mørk .. så må vi se ... der 
findes ingen `pæn`vej til at illustrere det liv 
vi lever - eller hvem vi er som menneske, alle 
har skyggesiden ... og jeg gider jo ikke være 
gennemsigtig ;)

Men nysgerrigheden tager alligevel over, da pamfletten 

skulle laves. Du som læser dette får selv lov at vælge, 

hvilket af billederne der er din favorit.

- så lad os se hvad reaktionen bliver :)
Mette  : Det mørke er visuelt set 

KLART bedst. Du har - som fotograf 

og kunstner - ret! Til en fotoudstilling 

ville jeg til enhver tid vælge det kon-

sekvent mørknede af billederne. Men 

psykologisk begynder jeg i det, der 

har fået lidt lys, at sidde og lede efter 

information - som jeg imidlertid ikke 

kan finde, fordi der er FOR lidt lys. 

Så jeg bliver faktisk lidt frustreret 

af at kigge på det; eller rettere: Det 

gør den søgende psykolog i mig, der 

leder efter brikker til at samle pusle-

spillet, men som leder forgæves... På 

den måde har det jo altså også noget 

i sig...(eller er der bare en lille del af 

mig, der også vil ha’ ret?? ;-))

- har forsøgt at hæve skyggesiden .. dog uden held, da der rent tek-

nisk ikke er information / pixels i den mørke side .. men lidt kan 

det lysnes ... jeg mener stadig det `rigtige` billede er stærkest ... - :) 

- men kan godt følge dit argument for det i klient / fortælling - øje-

med ville være fint at kunne illustrere lidt lys i den mørke side .... 

(skyggesiden) 
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EN 
FOTOUDSTILLING 
OM 
SKYGGER 
IN 
SPE

Finn : Du får lige et skygge-motiv.. råt for u-søgt.. ;) - er i tvivl om 

du kan li det, da det er meget provokerende - men kender man  

historien bag denne kvindes liv, gir` det mening.. - hun har haft et 

mega hårdt og turbulent liv .. Υ: 

Mette : Dine billeder trigger min skrivelyst. Jeg gør jo heller ikke 

andet end at arbejde med lys og skygge, bare med en helt anden ind-

gang end dig, men bestemt afstedkommende mange billeder i hove-

det - og udtryk fra klienternes side. Når man laver skygge-billeder, 

så tror jeg, at man helt skal ekskludere begreberne og kategorierne 

”kan lide” / ”kan ikke lide”. Det er irrelevant. Hvis man kan få be-

skueren til også at glemme disse kategoriseringer for en stund, så 

får man gaven for alvor at tage på rejse i billederne - og i sig selv. Så 

min feedback vil være i associationer, mere end en vurdering: Hun 

ligner lidt Angelina Jolie, mao: Smuk! Sexet. Øjet ser vidt forskel-

ligt ud, afhængig af, om man ser på ansigtet til højre eller venstre. 

Men det er jo samme øje; det er blot afbilledet i forskellige sider 

af ansigtet. Eller? Mærkeligt... Hånden er som en vifte - feminin,

Skyggetemaet bliver ved med at vende tilbage på idéplanet:
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Hologram 
KVINDEN



geisha-agtig, selvbeskyttende, slørende, pirrende. Øverst, midterst: Får associatio-

ner henimod noget katedral-agtigt, guddommeligt lys. Et forslag: Jeg er med på, at 

teknikmæssigt er det en spejling på to leder, vandret og lodret. Så det vil selvføl-

gelig være lidt snyd, men prøv måske at photoshoppe den nederste spejling af ar-

mene væk. Men kun armene, ikke hænderne og vifteformen. Jeg begyndte at bruge 

lidt intellekt fra starten af beskuelsen, hvor jeg gættede på, om det var arme eller 

ben, der var helt spredte, jeg så nederst i billedet. Opdagede selvfølgelig hurtigt, at 

det var spejlede arme. Men billedet kan blive næsten for fyldt. Hvis du beholder 

armene, så måske lidt mere rum omkring billedet beskæringsmæssigt.

Finn :- jeg ville i grunden gerne vise dig ideen bag billedet jeg sendte i går ... - for 

det er en arbejdsmetode jeg overvejer at bruge fremadrettet med andre motiver. 

Billede var et udsnit af et større ... men det kan være svært at danne sig et godt 

indtryk. hvis det ikke ses i `stort` for der er mange symboler og detaljer i det.... 

- jeg har før arbejdet med gentagelser og synes det har en super stærk effekt - skif-

ter udtryk alt efter hvor langt / tæt på du betragter det ...

Mette Υ: Dine hologram-billeder gør også et meget stærkt indtryk på mig. Det her 

er rigtig fedt! - I udstillingsøjemed skal der imidlertid være begge poler, synes jeg. 

Hologrammet giver mig mulighed for at distancere mig og mere kigge på kvindens 

mørke som kunst, end at hun trigger samme skygge i mig. Men jeg skal også tvin-

ges close up, som f.eks. med dit selvportræt, der ville miste det, der netop rører 

mig, ved at blive gentaget.

Finn : - måske man skulle lave en `billed` bog om skyggesider - evt kombi med re-

laterede klient fortællinger :) who knows

Mette Υ: - Umiddelbart tror jeg, at vi mest kan inspirere hinanden - men skabe to 

forskellige udtryk, dvs. du laver din fotoudstilling, og jeg laver mine fortællinger. 

Men begges produkter skærpes af at inspirere hinanden. Men man ved jo aldrig, 

om der i sidste ende også er noget, der overlapper hinanden, som bliver til et 3. pro-

dukt. Palle-billederne der bruges til klientfortælling er jo i og for sig sådan noget...

Den refleksion om, hvordan 
produkterne kan gå hånd i 
hånd, fik lov at simre i et  
par år. Det helt tredje  
produkt blev disse pamfletter! 
Men mon ikke der kommer  
4., 5. og 6. idéer med  
tiden…?



DEN 
SPEDALSKE 
DRENG 
I EN 
DANSK EFTERÅRSSKOV

Finn  : Jeg tog i sidste uge et billede af efteråret i skoven... som jeg har  

kombineret med en spedalsk dreng fra bangladesh.. - det kan man da  

kalde syret - men et billede jeg i lang tid har haft i tankerne - Blot lidt  

inspiration :0)

Mette  : Der er noget næsten Jesus-agtigt - eller som om han kommer fra 

en anden planet-agtigt over hans silhout. Meget fascinerende! Romantiker 

som jeg er... skoven er fantastisk, sikke et lys! Men for at være lidt mere 

alvorlig: Jeg tror, at du er den rette til at udfordre mig omkring, hvordan 

skyggen skal fremstilles. Jeg tror nogle gange, at jeg er FOR lys-søgende. 

Læste f.eks. Jakob Ejersbo’s ”Eksil” for nylig - måtte simpelthen afbryde 

læsningen, fordi jeg ikke kunne have, hvordan det selvdestruktive i hoved-

personen konsekvent vandt. Selv når hun traf bevidste valg, så vandt det 

selvdestruktive. - Kan forstå sub-bevidste, ubevidste og uvidende selvde-

struktive valg. Men dé valg, hvor man målrettet søger sin egen eller andres 

nedbrydelse: Uha, det trigger! Og mennesket HAR jo dødsdriften, krigsdrif-

ten, mørkedriften – eller hvad de end kaldes. Så jeg ved godt, at man ikke 

skal forfalde til forherligelse og overfladisk naiv tro på det gode i menne-

sket generelt set. Der findes vitterligt mennesker, der målrettet går efter at 

ødelægge sig selv eller andre. 

Finn  : - ja der er lidt jesus agtigt over det - bortset fra han går på krykker  

- evt kunne jeg forsøge at sælge det til Jehovas Vidner :)  

Anywho... - lige en hurtig tilbagemelding på det du skriver.. - jeg tror du 

gør helt ret i ikke at forfalde til forherligelse.... der skal meget til at vække 

folk i dag som helst vil fortrænge verden og netop den grimme del......... 

- ud af mørke udspringer vel lyset.. (vil jeg tro:) - Den mørke side er mindst 

lige så stærk som den lyse side..
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SKÆRM

DØDSSTRAFOG UAFHÆNGIGHED

Hvad der IKKE er en passende bog eller udstilling om skygger er et pro-

jekt, som Finn efter lang betænkningstid sagde nej til i 2011: Portrætter 

af psykopatiske straffefanger. Argumentet for at sige nej er enkelt: Vi 

behøver ikke medvirke til at dyrke synliggørelsen og helte-gørelsen af 

det åbenlyst onde og dysfungerende. Det spændende ved de skygge-

temaer, vi visualiserer og arbejder med er netop, at de er allemands-

eje. Ingen går ram forbi. Der findes ingen perfekte mennesker. At være 

menneske er defineret ved at være særlig og unik og hverken over eller 

under andre – og med uendelig mange nuancer, svagheder, styrker og 

potentialer i sig. Det er dén vækst – fra mørke til lys, i det små, i daglig-

dagen, når vi kigger os i spejlet og tager ansvar for os selv - vi ønsker at 

bidrage til kan ske i dig, mig og alle andre.

NEJ TAK TIL...

Grisetæer i en kasse på slagteri.

Hjerter i fiskesnører (fra forskellige dyr + et menneske).

Kulsort baggrund. Skedeåbning som lysets hule.

Fiskekrog i penisforhud.

Den pensionerede mands usynlighed; han står i en slåbrok ved siden af en stylet hustru.

To gamle har sex.

Hægtet af… Fraskilte mænds skygge omkring ikke at tage sig af sit afkom.

Jeg ser mig selv i tv. Funktion <-> funktionsløs

En sms dialog mellem en mand og kvinde, der lige har splittet op.

motiv : 

motiv :

motiv :

motiv :

motiv :

motiv :

motiv :

motiv :

motiv :
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Årets forskellige skyggebilleder gav os 

blod på tanden til at lege videre. Nogle 

brainstorm-vandreture ved Slettestrand 

har foreløbig afstedkommet ovenstå-

ende ikke-realiserede motiver til en 

fotoudstilling. Mail-dialogen afslører, 

at det rumsterer ind imellem både dag 

og nat.
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BILLEDER 
PÅ 
DEN 
INDRE



SMERTENfrem, den ligger på lur...!!!! :-D
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Og godt en uges tid senere:

Finn : Har sådan et syret billede inden i hovedet af Kernespaltning :) nogen 
gange føles livet fandme - som en kontrolleret energiproduktion i en 
atomreaktor... mega sårbart... og kommer det ud af kontrol- forurener 
det alt omkring sig - det oplevede jeg bl.a selv råt for usødet i Tjernobyl.... kan 

sammenlignes med de gange man selv har trådt ved siden af - hvor det påvirker, 

`forurener` omgivelserne .. måske skal vi til at snakke fission - kædereaktion 

og kerne - kontra skyggesider.. - eller er jeg bare for langt ude nu ;0)

Mette Υ: Ja, lad os tage nogle fucking fissionsatomkraftnedsmeltingsbilleder 

frem og bygge nogle sindssyge collager, hvor de lægges ovenpå menneskers ma-

ver, hoveder og hjerter. Splitting, spaltning, explosion! - Det er jo sådan det føles 

at være gidsel i en andens skygge-udlevelse. Du er bestemt ikke for langt ude! 

Jeg er meget længere ude i mine indre billeder ;-) Jeg lægger gerne krop til nogle 

maniak-portrætter af et crushed heart - hvis du ikke allerede har den slags bil-

leder på lager. Eller et hoved, der eksploderer i tankeoverload. Eller et solar ple-

xus, der har en nedsmeltning...Selvom vreden er dampet af, så kan jeg sagtens 

finde         

Finn Υ: har haft mareridt om fiskekroge i nat :) ... .. skræmmende.. men impone-

rende stærkt motiv .. så jeg må se om der findes en crazy model out-there som 

er med på den ....

Mette Υ: Ja, jeg ville også have mareridt om sådan noget, hvis jeg var mand ;-) 

Hm, ved ikke helt, tænker her dagen efter, at der nok er lidt for meget fisk i 

blender over det... - men der er alligevel noget rigtigt, og temmelig ubalanceret, 

omkring det, at kvindens skede er ”den forjættede hule” - og manden, og hans 

seksualitet, misbruges på godt og ondt i de fleste parrelationer. Husker du ikke 

også historien jeg fortalte om kvinderne med dosmersedlen, der seriøst disku-

terede, om det var bedst at ”give ham sex” fredag aften, lørdag morgen eller 

lørdag aften, hvis han skulle være mest effektiv. Det er da lidt fiskekrogsagtigt?
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BAGSIDEN
FORSIDEN på

Undrer du dig over, hvad forsidebilledet er for noget? Historien 

bag billedet er pudsig. Min kreativt-tossede søn og hans lige så 

finurlige ven Mathias Buus var en dag i vinteren 2010 helt høje 

over alt det fnuglette sne, der faldt. Så de gik ud i haven til spi-

sebordet og begyndte at dyppe hovedet hurtigt ned i sneen for at 

lave aftryk af deres ansigter. Da jeg kom ud, viste de mig teknikken 

at gøre det tilpas langsomt og afslappet til, at aftrykket stod fint. 

Det kan man da om noget kalde, bogstaveligt talt, at gå ind i mør-

ket! Jeg kan lige så godt afsløre, at jeg bestod ikke testen at gøre 

det afspændt og roligt; det aftryk jeg lavede, er, udover at ramme 

min forfængelighed, fordi det afslører hver en rynke og fure i mit 

ansigt, også præget af, at jeg kniber ansigtet sammen i ubehag og 

slet ikke kan lide det. Mathias derimod var fuldkommen afslappet 

og rolig, da han sænkede sit hoved ned i sneen. Ansigtet måtte i 

øvrigt heller ikke blive dernede for længe, for så begyndte sneen 

at smelte, og så blev ansigtstrækkene udtydelige. Så: Ligesom så 

meget andet i livet var kunsten at lave et perfekt sne-aftryk af sit 

ansigt en balancegang. Det vil være ufuldkomment kun at vise 

Mathias’ skyggeansigt, så derfor skal denne pamflet om skygger 

og lys slutte med at vise hans nydelige ansigt lige efter, at han 

havde taget det op af sneen. Ikke mindst som symbol på 

håbet om, at lyset både udefra og indefra får lov 

at slå sprækker i de pansre, livets modgang har 

bygget i dig. - Så verden får lov at se dit lys.


