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Side 4

Man Kan Glemme Man Er Dejlig..!
 
Jeg tror ikke de fleste af os er klar over hvordan en stemning kan være bag en død 
dør, inde i en lejlighed, i en familie der ikke har det godt. Os der har prøvet det, at bo 
der, som børn af en dysfunktionel, belastet familie ved det faktisk heller ikke - for vi 
‘lukkede ned’ da vi var børn for at overleve. Når der er belastning så dissocierer vi fra 
vores følelser, så lærer vi os selv at udholde - i tavshed, at bo i angst med en konstant 
‘alarm’, i baghovedet som baggrundsstøj i stormen af tankemylderet. 

Hvorfor bliver man psykisk syg, dum til at passe sine børn, god til ‘dumme dage’ - 
hvorfor stjæler ens barn eller slår de andre - man forsøger at få afløb, man forsøger at 
selvmedicinere sig ud af belastningen. - overlevelsesforsøg der kan køre i generationer 
og bringe os selv og vores børn endnu længere ud i skænderier, i stoffer og indlæggel-
ser der igen igen igen stempler os i hvor forkert vi er, - ikke en gang dét kan jeg... Og 
sådan kan man blive ved med at føle sig, løbende i generationer, hvis dørene forbliver 
døde, lukkede og tavse - men ikke hvis de åbnes..! 

Børnehuset Buen har sammen med sine familier der har børn i buen, åbnet dørene 
til det vi allesammen holder væk fra Facebook-opslaget, firmafesten og fredagsbaren 
- dét bag døren. De har taget hjem og spurgt og optaget forældrenes ufortalte fortæl-
linger af al det man glemmer, og ikke har øje for når man er mast, belastet og rådvild 
på tiende år - at man faktisk er lykkedes med noget - at man kan noget, har overlevet 
noget svært. Hvilket man meget nemt glemmer når serien af rudekuverter, uro og 
dårlige nyheder belaster ens system. 

Og det kan lyde helt utroligt, at vi mennesker bedrer husker vores fejl, fejltrin og 
mangler - end noget vi faktisk har gjort, der er stærkt. Noget vi har udvirket og er 
lykkedes med, for os selv og vores børn og måske netop i den rækkefølge. Men det er 
sådan det er og det er dét, de menneskelige personlige sejre, vi læser og hører i den 
samling sange og tekster, der som digte, er bogen her i din hånd. Hvor nyt det er at 
ære sig selv. Hvor styrkefyldt det er at bryde et mønster af dårlig familieforhold, at ha 

Fotograf: Dennis W
esterberg

Forord 
af Jens Arentzen

Jens Arentzen er prisbelønnet skuespiller, 
instruktør og manuskriptforfatter. Een af dan-
marks mest benyttede foredragsholdere, super-
viser og undervisere af instruktører, skuespillere 
og manuskriptforfattere - af ledere og personale 
der arbejder med mennesker.  
 
Senest har Arentzen I samarbejde med Aalborg 
Kommune skabt film-serien Aalborg Stories om 
betydningen af det menneskelige møde ligesom 
han har skabt e-learnserien ’MØDET’ for 
Moderniseringsstyrelsen, en undervisnings-serie 
der viser veje til udbytterige møder mellem men-
nesker og hvordan konflikter kan håndteres.  
 
Derudover har Arentzen skabt film til hjælp af 
anbragte børn, udsatte unge - og sårede voksne. 
Ligesom Arentzen for Lederweb har produceret 
e-learn-serien ’Arentzens Metode’ - en serie der 
demonstrerer kunsten at kommunikere, formidle 
og forvandle. Pt skriver han på flere bøger, bl.a. 
Stressforgiftning og Kunsten At Overleve En 
Dysfunktionel Familie...
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Side 5

fået hold på sig selv, på sit barn. Hvor frigivende det er at minde sig om, at man evner 
at danse på trods. At man KAN dance og udtrykke sig og ikke er forkert. Men dejlig. - 
Det er ikke svært at være selvkritisk, det er svært at være stolt..! 

Du sidder med et stærkt og stolt værk hvor mennesker der har været skubbet ud 
af båden, været talt dunder til om deres fejlfuldheder, opdager at de er - ikke bare 
‘mandagsudgaver’ - men livs-stærke, livs-modige og smukke mennesker. Tænk endda 
at ha overskud til at takke for, at nogen blev ude bag lejlighedens rude og ville ind for 
at bryde tavsheden, selvfordømmelsen for at vise styrkerne. Det er ikke hver dag man 
sidder med et værk der er rundet af livs-eksistensen, når den er rigtig barsk. Det er det 
der gør værket her til noget unikt rørende, - der er noget på spil - livet. 

Nobody knows the trouble I’ve seen sang Mahalia Jackson engang for et halvt århund-
rede siden, så vi alle forstod, at sjælsfølelser kan gemmes i hjertet og gøre ubodelig 
skade. Med forældrene og Buens værk her forstår vi kraften i, når hjertet åbner sig, når 
tavsheden brydes og selvværdighedens sang fylder eksistensen og rummet. Vi bliver 
andre mennesker, vi forvandles. Styrken smitter og gir os andre mulighed for at ihu-
komme vores sejre, der alt for nemt glemmes, midt i hamsterhjulet, vores belastninger 
og ‘dumme dage’.  

Det er dén der stiller spørgsmålene der skaber virkeligheden. At huske os på denne 
udgave af virkeligheden skal forældre og Buen have tak for. At have stillet spørgsmå-
lene skal Buen ha’ tak for og må det ansporer andre, der arbejder med mennesker bag 
døde døre, til ikke at gå i diagnoserne, men i sejrene. 

Menneskelig værdighed kommer kun til udtryk når den får mæle, udtales og ud-syn-
ges - og det gør den her så man får våde øjne, sommerfugle i hjertet og indser hvem 
der er helte..!  
 

 Tak forældre - smukke mennesker..! velkommen på jeres vej hjem..! 
 

Man kan skamme sig til døde, men få livet igen når man indser ens grunde til at bliver 
stolt. Og et stolt menneske evner livet. De der har modet til at udtrykke sig, som bo-
gen her er – alt alt andet end døde døre... 

Tak
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Side 6

Dette er en bog om kraft.
En kraft, som jeg tror bor i os alle, men som vi måske ikke altid går til med den ven-
lighed og bevidsthed, som den fortjener. Det er den kraft, der rejser os ’på trods’ af 
nederlag og smertelige erfaringer. Det er den kraft, som der bærer viljen, modet, troen 
og håbet om det gode liv og evnen til at skabe de forandringer, som vi når helt eller 
delvist. 

Bogen fortæller om otte forældre, som i et samarbejde med digtere og musikere har 
søgt at indfange kraften, så den beskrives gennem lyrik, sang og musik. De otte har 
medvirket for deres egen skyld, men også for at andre bedre kan forstå og begribe 
kraften- måske finde den i sig selv. Jeg kalder dette særlige for ’på-trods-af ’ kraften.

Måske giver det genklang fra dit eget liv. Måske husker du nogle, som har krydset din 
vej, eller måske bliver du inspireret i dit professionelle arbejdsliv.
Det begyndte med forundring... 

Det hele startede med en forundring og nysgerrighed. Ikke noget egentligt nyt, men 
bare så konkret og stærk, at jeg måtte stoppe op og tænke over den.
I mit samarbejde med Børnehuset Buens forældre har jeg ofte undret mig over, hvor-
dan de bar sig ad med at være i livet og have energi til at samarbejde og kæmpe for 
forandringer, som har givet dem og deres børn en mere meningsfyld tilværelse med 
trivsel og retning. 

Hvad er det for en kraft, de rummer, som på trods af oplevelser med flugt, misbrug, 
overgreb, vold, diagnoser og svære ægteskaber eller lignende gør, at de ikke resignerer, 
men fortsat er på vej til at indrette det gode liv for sig selv og deres børn. 

Min nysgerrighed kalder på, om man kan indfange denne kraft og blive klogere på 
den? Er den ens hos alle? Hvordan får den liv, hvad stimulerer den, kan den vokse? 
Kan den leve alene i tanken, eller skal der særlige handlinger til for at udløse den? 
Lever den i den enkeltes bevidsthed og hvis ikke, er det så en god idé, at få den til det? 

Om Sange fra buen 
af Gitte Jørgensen

Gitte og Børnehusets hund Molly.
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Side 7

Det er jo en ven og måske den allervigtigste til at holde modet oppe, bevare håbet og 
målrette energien. 

Samtidig står det klart, at skal vores arbejde og samarbejde med forældrene i Børnehu-
set Buen bære frugt, så kan bevidstheden om ’på-trods-af ’ kraften være helt afgørende 
for, om den enkelte tør tro på sine evner til at gennemgå og fastholde forandringer.

Processen
 

De otte forældre, som deltog, er meget forskellige i køn, alder, kultur og baggrund. De 
udfordringer, som præger dem deres liv, er forskellige, ligesom de er forskellige steder 
i arbejdet med at blive ’kaptajn’ i deres eget liv. Det, de har til fælles er, at jeg hos dem 
alle har set og mødt beviser for, at deres ’på-trods-af ’ kraft er stærkt tilstede. 

Alle otte sprang modigt med ud i projektet. For nogle var motivet, at prøve noget nyt, 
For andre var det kunsten, poesien og musikken, der trak. Nogle rystede først venligt 
på hovedet, men følte sig alligevel tiltrukket. For alle var en del af det, der trak, mulig-
heden for, at deres bidrag til historien om ’på-trods-af ’ kraften kunne blive større end 
lige dem selv. 

I en helt anden sammenhæng var jeg stødt på Anders Greis og Nana Schwartzlose, 
som udgør duoen ’De Uendelige Historier’. Jeg havde oplevet deres musiske for-
tolkning og portræt af Hillerød egnen. Forstod at de igennem 2015 var taget rundt i 
Hillerød og omegn med deres guitar og bas og havde lyttet efter historier der levede og 
havde skrevet 8 sange ud fra deres fortolkning af de historier de havde mødt. Jeg syntes 
de havde gjort det godt. Fornemmede en varme og solidaritet og tit en lille twist af 
humor. Hver sang var blevet en lille historie af et hjørne af Hillerød. 

Vi fandt ind til et samarbejde om Sange fra Buen, hvor det grundlæggende var, at 
fokus skulle være på, hvordan individet bruger sin ’på-trods-af ’ kraft til at komme 
videre. 

Otte mennesker deltog hver for sig i samtaler med duoen. Samtalerne blev udfoldet 
til fortællinger om otte helt forskellige måder at holde fast i sin ’på-trods-af ’ kraft. 
Enten ved konkret at handle og fx. skrive eller danse smerten ud eller ved at koncen-
trere sit mind-set på det, der er allervigtigst: sine børn, sin kæreste eller ægtefælle. 
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Side 8

Eller gennem en taknemmelighed for at have nået et mere sikkert sted i verden med 
en oplevelse af, at der omkring dig findes mennesker, som støtter, når du vakler, og 
dermed indgyder fornyet håb. Der var dem der fandt deres kraft i sin indre kriger og 
holdt fanen højt ikke mindst for sine børns skyld eller i kampen for retten til at være 
sig selv og retten til, at klappe sig selv lidt på skulderen og sige du er god nok.    

Resultatet
Det var bevægende og stærkt at være med, da nogle af de otte hørte ’deres sang’ for 
første gang. At høre deres styrke fortolket gennem sang blev et vidnesbyrd om, at den 
er sand. 

Det var samtidig en forløsning af den spænding, som omgav projektet. Vi var negle-
bidende spændte på, om samarbejdet og dialogen mellem de otte, duoen og Børne-
huset kunne indfri især de ottes forventninger. Kunne de genkende og spejle deres 
styrke og kraft i det værk, som blev resultatet? Den glædelige konstatering var, at JA! 
Det kunne de. Og det kunne vi. 

De otte deltageres børn var også berørte af projektet. De vidste, at der blev lavet en 
sang om mor eller far, som handlede om en stærk kraft inde i hende eller ham. Det 
var svært at forstå, men de vidste, at det var godt, og at mor eller far var specielle på 
den seje måde. 

Flere havde brug for at snakke med mig om, hvordan jeg havde opdaget, at netop 
deres mor eller far havde den seje evne og jo flere eksempler jeg gav dem, jo bedre 
forstod de projektet, som de gerne så hævet over Børnehusniveau. En dreng men-
te fx., at det nok var statsminister Lars Løykke Rasmussen, som personligt havde 
udvalgt hans far.

Rollemodeller 
De otte sange blev ur-opført ved en koncert i på Klaverfabrikken, et musiksted i Hil-
lerød med en særlig atmosfære. Koncerten var for et indbudt publikum:; de medvir-
kende og deres nærmeste samt nøglepersoner fra Hillerød Kommune. 
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Side 9

Det blev en bevægende og positiv aften. De otte oplevede, at deres erfaringer blev for-
stået af andre, og at de kan bredes ud og inspirere. De oplevede, at tilhørerne opfattede 
deres ’på-trods-af ’ kraft. Som en af kvinderne udtrykte det; ”hvis jeg med min historie 
og min måde at tackle de sværeste tider bare kan give blot endnu én mod på at kæmpe 
og ikke opgive.... så vil jeg føle, at jeg har gjort en forskel der vil være vigtig .... også for 
mig”. 

Vi, der var med, er enige i, at kraften er der fra starten, men også enige om, at man ofte 
glemmer at gå til den med den venlighed og opmærksomhed, den fortjener. Nogle går 
måske rundt og har brug for, at nogen andre gør dem opmærksom på, at kraften er der, 
at den findes i dem, og at den, hvis de kan holde den nærværende, kan hjælpe dem med 
at tage de næste skridt mod forandring.

De otte er parate til at gå forrest som rollemodeller og videregive den inspiration, som 
de har hentet fra deres eget liv. 

Tag godt imod dem. 

Gitte Jørgensen
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Side 11

Teksterne
Mine ord 

Når jeg danser 

Mine børn, min bike, min babe 

For børnenes skyld 

Gå nu mine børn 

Du kan ikke sætte mig i bur 

Tak 
 

Bondefødt og opdraget kvajet 
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Side 13

Fotograf: Steen larsen
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Side 15

Fotograf: Peter Bay
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Fotograf: C
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ristensen

Sange fra Buen.indd   17 24-08-2017   15:14:55



Side 18

Sange fra Buen.indd   18 24-08-2017   15:14:55



Side 19

Fotograf: Steen larsen
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Side 21

Fotograf: Steen larsen
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Side 23

Fotograf: Peter Bay
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Side 25

Fotograf: Steen larsen
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Side 27

Fotograf: G
itte Jørgensen
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Side 29

Fotograf: Steen larsen
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Fotograf: Peter Bay
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Fotograf: Steen larsen
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Fotograf: Peter Bay
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Fotograf: Steen larsen

Side 37

Sange fra Buen.indd   37 24-08-2017   15:15:07



Projektet med Sange fra Buen er ved at være slut. Bogen her, sidder du med og kan 
læse i og sangene er indspillet og foreviget på CD. 

I primo 2018 vil metode filmen ”Sange fra Buen” have premierer. Her vil du fra start 
til slut kunne følge hele processen og særligt 3 af de 8 deltagere. Fra start med samta-
len om livet og om at lokalisere kraften, til arbejdet med at skabe sangen, til den høres 
første gang- og tankerne og reaktionen på det. Til koncerten og eftertankerne omkring 
det, at have været med.  

De 8 der har deltaget, har været med i et forløb, som de giver betydning for dem. Jeg 
håber, at de, i de udfordringer de fremover vil møde i livet, hurtigere føle sig trygge 
med deres viden om deres evner og kraft til, at skabe forandringer og på trods af det de 
møder, finder fodfæste igen. 

Vi håber, at de 8 medvirkendes ønske om at gå forrest som inspiratorer også vil lykkes 
og at bogen her sammen med, musikken og metode filmen vil give mer-liv. 
At flere vil blive bevidste om egen” på trods af kraft ”og at projektet, måske hjælpe til 
som ringe i vandet, således at andre, der står i situationer, hvor det netop er så vigtigt, 
at have sin kraft tæt på sig, få viden om projektet her findes, og lade sig inspirerer.
 
Dette projekt handler grundlæggende om livskraft om troen på og håbet om, et godt 
liv og muligheden for at være styrende og medskabende omkring det. Det er vigtigt for 
os alle !

Efterord 
af Gitte Jørgensen

Side 38
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Grafiker Rakel Thorning-Vater har stået for at udforme CD cover og forsiden til bogen. 
Rakel kender hverken Børnehuset Buen eller de 8 medvirkende, men fik som inspirati-
ons kilde en kort beskrivelse af projektet og muligheden for at høre sangene.

Dette var hvad hun tog til sig og styrede i hendes grafiske arbejde:
  
Da jeg lyttede til sangene var der en meget gennemgribende følelse af udsyn og åben him-
mel og længsel og en form for skrøbelig taknemmelighed, - derfor fandt jeg nogle gamle 
naturbilleder frem som jeg har taget. Jeg har brugt to som, havde netop det vemodige 
skær, samtidig med lys og udsyn. De andre elementer har jeg malet med oliemaling som 
giver en vis tyngde og tekstur, som en kontrast. Det er en fastlåshed og bevægelse på en 
gang.  
 
Bølgerne symboliserer bølgegange i livet, konflikt og forhindringer, men personerne (som 
står tæt sammen) har vendt ryggen til det og kigger ud mod det åbne. Cirklen er både en 
reference til ordet buen, men også en form for forstørrelsesglas vendt mod det åbne, der 
hvor man vælger, at rette sit fokus hen, vokser. Så der er en ro og en styrke som får lov at 
fylde mere end det tunge og melankolske. Samtidig kan man også se det som et nøglehul, 
noget løsningsorienteret og håbefuldt. 

Forsidedesignerens tanker 
af Rakel  Thorning-Vater

Side 39
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Særligt til de 8 der gik forrest og var med til at indfange og få musisk fortolket jeres: ”på-trods-af-kraft”

Tak til Nana Schwartzlose og Anders Greis fra duoen De Uendelige Historier-  
I har vist at I både er meget dygtige og behagelige at samarbejde med. 

Tak til Hillerød Kommune, Ellab-Fonden og Grethe Christiansens legat for at tro på os og se værdien heri  
og derved økonomisk, at støtte projektet og derfor gøre det muligt.

Tak til hele personalegruppen i Børnehuset Buen der i den grad knoklede  
for at gøre rammen for koncerten til noget helt særligt.

Tak til vores venner i Klaverfabrikken for lån af koncerthallen og stille en fantastisk Lydmand til rådighed 
og ikke mindst at stille arbejdslokale til låns til duoen Nana og Anders, når de skulle skrive sangene.

Tak til de dygtige musikere og andre fra holdet bag duoen – Rasmus Glendorf, Jacob Dedenroth Broholm  
samt David Elberling -  der med sikker hånd og kyndighed støttede Anders og Nana  

igennem koncerten og ydede en brag indsats i studiet. 

Tak til Rakel Thorning-Vater der har stået for grafikken på CD og bogens forside. 

Tak til Jens Arentzen for de nærværende og kloge ord i forordet. 

Tak til Steen Larsen for foto illustrationerne- det blev lige det mere lækkert. 

Tak til Niels Bjørn Pedersen der har sikret vi er kommet igennem bogen, uden alt for mange stavefejl.
Tak til Jørgen Kastrup for smukt kalligrafi. 

Tak til Janus Vinther for grafik og opsætning af bogen  
og ikke mindst dit film- og klippe-arbejde med metode filmen om Sange fra Buen. 

 
Tak til Peter Bay-Clausen for dit mangfoldige arbejde som med-tilrettelægger på bogen.

Tak skal vi sige til mange 

Side 40
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Fotograf: Janus V
inther
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