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De Sammenhængende bånd - Traume Side 2

AFSNIT A:

ARBEJDSSPØRGSMÅL

01 Hvad er et traume? Hvordan kan man identificere et traume? Hvad er PTSD?

02 Filmen præsenterer en strikke-metafor. Hvad går den ud på? Hvad kan du bruge den til? Kan du 
koble den til spejl-metaforen fra identitetsfilmen? Du kan evt. støtte dig til Boris Cyrulniks citater 
herunder.

03 Hvorfor er det relevant for integrationsmedarbejdere at vide noget om traumer?

04 Hvorfor er det et svært at forholde sig til det nye?

05 Hvorfor må behandlingen ikke stå alene?

06 Hvad kan man bruge eksterne mentorer til?

07 I filmen siger Tine Nicolaisen fra Center for Traumatiserede Flygtninge i Herlev, at man ikke må sætte 
folks liv på standby, men at der skal ydes en sammenhængende støtte i form af såvel behandling 
som arbejde. Forklar og uddyb hendes udsagn. Hvilken slags behandling? Hvilken slags arbejde?

08 Ved du, hvor traumatiserede mennesker kan få hjælp, og hvilken hjælp de kan få? Hvem har særlig 
ekspertise på området?

09 Hvordan kan man sikre en sammenhængende støtte?

10 Forklar hvorfor og hvordan psykiske værktøjer kan være kulturafhængige og personafhængige. Hvad 
betyder det for integrationsarbejdet?

11 Hvorfor skal man være god til at differentiere på en nuanceret måde?

12 Hvad betyder meget for Hazim i filmen? Hvorfor betyder det meget for ham?

13 Hvorfor er det vigtigt at kæde den traumatiseredes egen indsats sammen med andres indsatser? Hvad 
menes med “andres indsatser”?

14 Er et traume reversibelt? Kan et traume være et grundlag for en ny styrke?

15 Hvad betyder ordet ‘resiliens’? Hvorfor er det relevant for integrationsarbejdet? Hvad kan du bruge 
begrebet og den viden, der følger det, til?

16 Forhold dig kritisk til brugen af akupunktur i filmen. Find positive og negative argumenter i forhold til 
behandlingen af traumer.

17 I filmen gives udtryk for, at mange indvandrere er blevet udsat for et traume, og at det er hele familier 
som er ramt af fænomenet traume. Forklar hvorfor og overvej konsekvenser for integrationsarbejdet.
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18 Tror du, at du har overset, at nogle mennesker, du har mødt, kunne være traumatiserede?

19 Hvordan kan du være med til at sikre, at de forskellige led, som kan medvirke i behandling og 
integrationsproces, integreres og sammenstemmes?

AFSNIT B:

CITATER TIL DISKUSSION

21 “Det er mærkeligt at se, hvordan nogle øjne tydeligt bevarer et omrids af visse billeder, der på et 
eller andet tidspunkt er blevet indprentet på deres nethinde, som en uudslettelig skrift, andre ikke 
kan – eller vil – læse. Dette gjaldt også jøderne. De lærte hurtigt at forstå, at ingen ønskede at høre, 
hvad de kunne fortælle: nogle trak sig væk med det samme, andre fandt straks på en eller anden 
undskyldning for at afbryde dem, atter andre gik ligefrem i en stor bue uden om dem og lo, som om 
de ville sige: ”Jeg er ked af det, kære ven, men lige nu har jeg faktisk andet at tænke på!” De ting, 
jøderne kunne fortælle, lignede heller ikke hverken skipperhistorier eller det helten, Odysseus kunne 
berette, da han kom hjem til sin kongeborg. Det var spøgelsesfigurer ligesom negative tal: noget 
almindelige øjne slet ikke kan se, og som man ikke engang kan føle normal sympati for. Folk ville 
fortrænge dem fra deres tilværelse, nøjagtigt som man i normale familier fortrænger tilstedeværelsen 
af åndssvage og døde. Så jøderne vandrede ensomme af sted, kun ledsaget af et myldrende virvar af 
ulæselige billeder i deres sorte øjenhuler og et kor af stemmer, som kredsede rundt i hjernen på dem 
med enorm styrke, men lå under tærsklen for hvad der normalt kan høres.”
Elsa Morante. Historien. En skandale der har varet i 10.000 år. 2.
København: Holkenfeldts forlag. 1992, s. 20.
(Om jøderne, der vender hjem fra Auschwitz i efteråret 1945).

22 “Det var faktisk anden verdenskrig, der for alvor satte gang i det kliniske og videnskabelige arbejde i 
forsøget på at vurdere de fysiske og psykiske virkninger hos ofrene for jødeforfølgelserne.”
Boris Cyrulnik. De grimme ællinger. Resiliens og traumer. 
Oversat af Tine Byrckel. København: Rosinante. 2002 (2001), s. 135.

23 “Jeg gik tilbage til min briks og så mig om. De fleste af mine kammerater lå apatiske på deres brikse. 
Efter den første hektiske glæde led de fleste af anfald af dybe depressioner. Nu, hvor de vidste, at 
de skulle leve, blev de pludselig klar over meningsløsheden med livet. De var blevet reddet, men de 
havde ingenting at leve for, ingenting at komme tilbage til, ingenting at hente.”
Simon Wiesenthal. Morderne iblandt os.
København: Branner og Korch. 1968, s. 10.
(Fra den første tid efter amerikanerne i maj 1945 befriede de overlevende i koncentrationslejren Mauthausen).

24 “Det er på en måde et paradoks at kalde den navnløse angst for et møde med døden, 
meningsløsheden, aleneheden og friheden, fordi angstens navnløse væsen forandrer sig, når det 
benævnes. Angst er en tilstand, at finde ord er en proces, og vi kan ikke mærke en tilstand og en 
proces samtidig. At sætte ord på sin tilstand er derfor at forandre tilstanden til en proces, og det 
virker angstdæmpende. Processen giver en følelse af at genvinde kontrol, og det er væsentligt, fordi 
tilstanden – angsten – opstår i kontroltabet. Sjælsrystelsen kommer med andre ord af det kontroltab, 
som sker, når man oplever tilværelsens uforudsigelighed. Et traume kan derfor defineres som et tab af 
tillid til verden.”
Marianne Davidsen-Nielsen og Nini Leick. Den nødvendige smerte.
København: Hans Reitzels Forlag. 2003, s. 71.
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25 “Da Evans blev dræbt, lige før våbenhvilen, i Italien, var det langt fra, at Septimus viste nogen følelse, 
eller forstod, at dette var enden på et venskab, men han var tilfreds med sig selv, fordi han følte så 
lidt og så fornuftigt på det. Det havde krigen lært ham. Det var glimrende. Han var kommet gennem 
det hele, venskab, verdenskrig, død, var blevet forfremmet, var stadig under tredive og sikker på at 
overleve. Det havde han ret i. De sidste granater gik uden om ham. Han så dem ligegyldig sprænges. 
Da freden kom, var han i Milano, indkvarteret på en kro, i hvis baggård der stod blomster i baljer, 
små borde i det fri, døtre, der syede hatte, og med Luzrecia, den yngste datter, blev han forlovet en 
aften, da den paniske skræk kom over ham – at han intet kunne føle. For nu, da det hele var forbi, 
fredsaftalen underskrevet, og de døde begravet, fik han, især om aftenen, disse pludselige anfald af 
angst. Han kunne ikke føle.”
Virginia Woolf. Mrs. Dalloway. 
København: Rosinante Paperbacks. 1998 (1925), ss. 94-95.
(Septimus har været med i 1. verdenskrig)

26 “Det kan være traumatisk pludseligt at blive konfronteret med, at vi mennesker dybest set er alene. 
Det er skræmmende at se i øjnene, at uanset hvor nære relationer vi har til andre mennesker, så er 
vi fundamentalt adskilt fra dem. Vi fødes alene, vi dør alene, og uanset hvor meget vi er i stand til at 
dele vores oplevelser og følelser med andre, så er det kun os selv, der dybest set ved, hvordan det i 
virkeligheden er. I den daglige tilværelse er det relativt nemt at fortrænge denne alenehed, men når 
man sjælsrystes, kan følelsen af forladthed og hjælpeløshed være overvældende.”
Marianne Davidsen-Nielsen og Nini Leick. Den nødvendige smerte.
København: Hans Reitzels Forlag. 2003, s. 67.

27 “Resiliens er en proces, der hele tiden er mulig, hvis den person, der er ved at udvikle sig, møder 
noget, der har betydning for vedkommende.” 
Boris Cyrulnik. De grimme ællinger. Resiliens og traumer. 
Oversat af Tine Byrckel. København: Rosinante. 2002 (2001), s. 83.

28 “Granatchok er en velkendt reaktion på en overvældende oplevelse af dødsangst, hjælpeløshed 
og kaos. En amerikansk undersøgelse viser, at der hos flybesætninger, som har været udsat for 
beskydning under bombetogter, fandtes en sammenhæng mellem tilbøjeligheden til at reagere 
med angstanfald og tilbøjeligheden til at nære urealistiske forestillinger om egen usårlighed eller 
udødelighed. Umuligheden af at opretholde dette billede af sig selv, når man stod over for en akut 
dødsfare, banede vej for heftige angstreaktioner med søvnforstyrrelser, psykosomatiske symptomer, 
grådanfald, etc.”
Johan Cullberg. Krise og udvikling.
København: Hans Reitzels Forlag. 1994, s. 144.

29 “De, der først og fremmest berøres af denne politiske vold, er børnene! (…) De psykiske konsekvenser 
af denne omfattende vold er nu velkendte: Forstyrrelserne ved posttraumatisk stress udgør en 
form for angst, der indlejres i personligheden ved chokket over aggressionen. Stressfaktoren 
tvinger barnet til at bevæge sig på grænsen af døden, og skrækfølelsen prenter oplevelsen så 
voldsomt i hukommelsen, at hele barnets personlighed udvikler sig i forhold til denne angstfulde 
reference. Overlevelsesevnen styrer den fortsatte udvikling, når erindringen og drømmene 
genkalder det smertefulde minde i psyken.  For ikke at lide for meget må barnet udvikle indlysende 
tilvænningsstrategier: Det kan blive apatisk for at undgå at tænke, arbejde på at gøre sig fri, undgå 
de personer, steder, gøremål og ord, der minder om de frygtelige oplevelser, der står lyslevende 
for barnet. Og eftersom barnet aldrig har kunnet give udtryk for al denne grusomhed, fordi det 
var for svært, og man fik det til at tie stille, har det aldrig lært at styre sine følelser, at gøre dem 
menneskelige og dele dem med andre. Da barnet derfor beherskes af en ukontrollabel affekt, skifter 
det mellem at være apatisk og eksplodere af vrede, være unormalt venlig eller pludseligt aggressiv, 
tilsyneladende ligeglad eller ekstremt følsom. Men eftersom man ikke kan forudsige virkningerne af 
et traume, er det vigtigt at analysere de mange variabler.”
Boris Cyrulnik. De grimme ællinger. Resiliens og traumer. 
Oversat af Tine Byrckel. København: Rosinante. 2002 (2001), s. 137-138.
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30 “Fantasien er den meste værdifulde indre resiliensressource. Det er nok at placere papir, blyanter, en 
scene, lyttende ører og hænder at klappe med rundt om den lille, for at fantasiens alkymi virker.” 
Boris Cyrulnik. De grimme ællinger. Resiliens og traumer. 
Oversat af Tine Byrckel. København: Rosinante. 2002 (2001), s. 141.
(‘en af de mest værdifulde’ rettet til ‘den meste værdifulde’ efter fransk original  af DB)

31 “Hvordan det traumatiske syndrom udarter sig, varierer også: Det kan udarte sig voldsomt og 
forsvinde efter seks måneder, blive kronisk og styre hele personligheden eller fortrænges og først 
dukke op halvtreds år efter; alt dette er muligt. Man observerer ofte, at der dannes amoralske 
personligheder, overlever psyker, identificering med fjenden, konstant mistro, problemer i skolen, 
der oven i købet kan nedarves fra generation til generation. Alle disse tilfælde forekommer uden 
tvivl, men det skal understreges, hvor utroligt forskelligt det udarter sig, alt efter hvordan gruppen 
og samfundet tager imod det skadede barn. Der er ingen af disse lidelser, der er håbløse, de kan alle 
forvandles, hvis man giver barnet resiliensstøttepinde. Det betyder ikke, at forstyrrelsen bare skal 
overses, den findes jo, og så må der gøres noget; man kan da ikke bare negligere ulykken!
Over for et traume er der altså forskellige mulige strategier. I modsætning til, hvad man tror, er en 
god tilpasningsevne ikke et bevis på, at man er resilient, og det kan endog ske, at en smertefuld 
skyldfølelse genererer resilierende eksistensstrategier.”
Boris Cyrulnik. De grimme ællinger. Resiliens og traumer. 
Oversat af Tine Byrckel. København: Rosinante. 2002 (2001), s. 143.

32 “Når barnet er blevet skadet før syv-otteårsalderen, behersker det hverken den tidsopfattelse eller de 
ord, som gør, at det kan fortælle en historie.”
Boris Cyrulnik. De grimme ællinger. Resiliens og traumer. 
Oversat af Tine Byrckel. København: Rosinante. 2002 (2001), s. 144.

33 “I dag betragter man traumet som en hændelse, der brutalt griber ind i et menneskes sunde, 
forudsigelige udvikling. Det er derfor personen selv, der må forklare, hvad der er hændt, og det er 
sandt nok datid, det må fortælles i, for et menneskes identitet er først og fremmest en fortælling, så 
det er individet selv, der må berette, hvad der er sket for vedkommende og ikke for en anden.”
Boris Cyrulnik. De grimme ællinger. Resiliens og traumer. 
Oversat af Tine Byrckel. København: Rosinante. 2002 (2001), s. 135.

34 “Mareridt er en almindelig form for søvnforstyrrelse som følge af en alvorligt belastende begivenhed. 
Hvis et menneske har været udsat for en traumatisk oplevelse, som en bilulykke eller en større 
katastrofe, er drømme om oplevelsen en del af den normale genbearbejdning, sindet benytter sig af 
for at blive i stand til at forstå, hvad der er sket. Sådanne drømme er ikke egentlige mareridt, men 
en form for genoplevelse eller ”flashbacks” i sovende tilstand. (…) Den slags mareridt kan ses som 
en del af sindets forsøg på at integrere alle de følelsesmæssige følgevirkninger (…). Da en sådan 
optagethed er stærkt angstprovokerende, vil drømmen ikke blot blive husket (hvor man normalt 
glemmer sine drømme), den vækker oven i købet drømmeren. Mareridt kan blive et problem, hvis 
de er tilbagevendende og derfor kan fremkalde en fobisk reaktion. De kommer oven i den angst, der 
opleves i dagtimerne, og man risikerer at foregribe nattens angst i så høj grad, at man er bange for at 
lægge sig til at sove.”
Glenys Parry. Mestring af kriser. 
København: Hans Reitzels Forlag. 1994, s. 126.

35 “Et traumes ødelæggende virkning er altså lige så meget at finde i omgivelsernes holdning som i 
barnets egen indre fortælling.”
Boris Cyrulnik. De grimme ællinger. Resiliens og traumer. 
Oversat af Tine Byrckel. København: Rosinante. 2002 (2001), s. 133.
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36 “Resiliensen, det at være undsluppet og være blevet stor og smuk trods alt, er overhovedet ikke det 
samme som at være usårlig eller at have fået succes i samfundet.”
Boris Cyrulnik. De grimme ællinger. Resiliens og traumer. 
Oversat af Tine Byrckel. København: Rosinante. 2002 (2001). s. 15.

37 “At skabe et billede for at lægge afstand til fortiden, at forvandle det smertefulde ved en hændelse 
og gøre den til et strålende eller morsomt minde er helt sikkert en del af den resilientes arbejde. 
Den følelsesmæssige afstand opnås ved hjælp af nogle nødvendige, men omkostningsfulde 
forsvarsmekanismer: 1) benægtelse: ‘Tro endelig ikke, at jeg har lidt’; 2) Indkapsling: ‘Jeg husker 
tilbage på hændelsen uden den mindste følelse’; 3) Flugt: ‘Jeg holder mig hele tiden i gang for at 
forhindre angsten i at vende tilbage’; 4) Rationalisering: ‘Jo mere jeg arbejder på at forstå, desto 
bedre behersker jeg de uudholdelige følelser’; 5) og især kreativitet; ‘Jeg udtrykker det uudsigelige i 
min kunst’.”
Boris Cyrulnik. De grimme ællinger. Resiliens og traumer. 
Oversat af Tine Byrckel. København: Rosinante. 2002 (2001), s. 23.

38 “Metaforen om, at man strikker resiliensen sammen, fremmaner et billede af, hvordan processen 
med at genskabe sig selv, foregår. Men man må være klar over én ting: Et traume er ikke reversibelt, 
det gør metamorfosen besværlig. En tidlig skade eller et alvorligt følelsesmæssigt chok efterlader 
spor i hjernen og psyken, der forbliver begravet under den fortsatte udvikling. Strikketøjet får et hul 
eller en særligt formet maske, der ændrer resten af det. Det bliver muligvis smukt og varmt, men det 
bliver anderledes. Skaden kan repareres, nogle gange oven i købet fordelagtigt, men den er ikke 
reversibel.”
Boris Cyrulnik. De grimme ællinger. Resiliens og traumer. 
Oversat af Tine Byrckel. København: Rosinante. 2002 (2001), s. 126.

39 “Der skal en heling af det virkelige sår til, men også en metamorfose af den forestilling, man gør sig 
om det. Men det, som det tager den grimme ælling lang tid at forstå, er, at såret kan springe op igen.”
Boris Cyrulnik. De grimme ællinger. Resiliens og traumer. 
Oversat af Tine Byrckel. København: Rosinante. 2002 (2001), s. 14.
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