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Inger Thormann står i døråbningen til sit hjem i Holte, en rød
murstensvilla, som har været hendes mands barndomshjem.
I spisestuen med udsigt til en grøn have byder den 78-årige
psykolog på te og fastelavnsboller og går beredvilligt i gang
med at fortælle om over halvtreds års virke i udsatte børns
tjeneste. Man fornemmer ligefremhed, hjertelighed og et skarpt
intellekt, som omkranser de ord, Inger Thormann beskriver
sit liv og arbejde med.
– Det er måske et stort ord, men jeg mener, man skal have
kærlighed med i sit arbejde. Man skal have et drive, der handler
om at få smerten til at gå væk og ville skabe forandring for de
personer, som har det svært, og det kan man kun i dialog og med
omsorg for dem, det handler om. Man skal tage andre menneskers følelser alvorligt og få dem til at føle sig set og accepteret.
Det er dér, forandringer sker. Og så skal man være villig til at
udvikle sin faglighed og sig selv, så man løbende justerer det
redskab for indlevelse, man jo selv er, siger Inger Thormann.
Skodsborg Observations- og Behandlingshjem for belastede
og traumatiserede børn, hvor hun i 30 år arbejdede som psykolog og udviklede både spædbarnsterapien og kendskabet til
børn med medfødte alkoholskader, synes at indtage en særlig
plads i hendes hjerte. Selvom Inger Thormann officielt gik på
pension i 2012, da institutionen blev lukket, er hun stadig en
yderst aktiv dame.
Hendes seneste af en lang række bøger udkom sidste år
på Hans Reitzels Forlag med titlen Børn med medfødt alkoholskade, skrevet sammen med lægen Marcella Broccia. Hun
var i 2017 med til at starte foreningen FASD-mennesker med
medfødt alkoholskade. Hun er med i en gruppe, der siden
lukningen af Skodsborg Observations- og Behandlingshjem
arbejder på at genskabe institutionen, hun holder foredrag
og temadage i forvaltninger og tager imod klienter på sit ”lille
kontor” i privaten.
To gange årligt arbejder hun frivilligt på et børnehjem i
Uummannaq i Grønland, hvor hun laver spædbarnsterapi,
underviser og superviserer personalet. Ikke mindst uddanner hun fagfolk i spædbarnsterapiens metode. Sidste år blev
grundbogen Spædbarnsterapi, der er skrevet sammen med
psykoterapeut Inger Poulsen, oversat til grønlandsk, og i 2016
udkom den på engelsk.
Hendes egen drivkraft og motivation starter som nummer
to i en børneflok på fire i en præstegård i Randers. Født i
1942 vokser hun op som efterkrigsbarn, hvor ressourcerne er
knappe, og mange mennesker kun har lidt. Hendes far kom selv
fra ganske små kår, men formåede at få en universitetsuddannelse som præst. Moderen var cand.mag. og gymnasielærer,
hvilket var et særsyn for datidens kvinder.
– Min mor var rødstrømpe og meget aktiv. Vi børn hjalp med
at sætte sedler om foredrag op i opgange, hvor der stod, at nu
skulle mændene blive hjemme og passe børn, så kvinderne
kunne komme til foredrag. Vi tog imod hjemløse og andre, som
havde brug for hjælp. I vores hjem var det en udtalt værdi, at
man engagerede sig og hjalp udsatte mennesker, fortæller hun.

Sidste år udgav Inger
Thormann endnu en
fagbog om udsatte
børn i et mangeårigt
forfatterskab, der
både tæller fag- og
børnebøger. Hun har
været med til at
udvikle Spædbarnsterapien i Danmark
og har i knap 40 år
arbejdet på at udbrede kendskabet
til medfødt alkoholskade, som hun
mener burde have
langt større
opmærksomhed.
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Gå aldrig på kompromis
Det lå dog ikke i kortene, at Inger Thormann skulle blive psykolog, endsige få en universitetsuddannelse.
– Jeg var ikke særlig dygtig i skolen, og jeg blev ikke student
som mine tre andre søskende. Jeg var bedre i haven og med
mine hænder og havde ikke lyst til at læse latin eller tage en
universitetsuddannelse, selvom jeg kom fra en akademikerfamilie. Det er jo lidt sjovt at tænke på nu, så man kan altså godt
komme efter det, siger hun med et smil.
I løbet af sin lange karriere som psykolog kom hun faktisk til
at blive kendt som ”den faglige indpisker,” der insisterede på at
lave studiekredse, indkøbte ’klassesæt’ af bøger til kollegerne
og gav lektier for, så de første 30 minutter af fællesmøderne
blev brugt til, at medarbejderne på skift præsenterede ny viden
for hinanden.
Alt dette vidste den unge pige, der skulle tage realeksamen
i Randers, dog endnu ikke ville ske. Hun var først i huset og så
på husholdningsskole og ville siden gerne arbejde med børn.
På det lokale børnehjem, Randers Optagelseshjem, ﬁk hun
plads som praktisk medhjælper i halvandet år. En praktikant
på stedet fra Jægerspris Børneforsorgsseminarium – som i
dag svarer til uddannelsen som socialpædagog – syntes, at
Inger skulle uddanne sig til det samme. Så da praktikanten ﬁk
besøg af et par psykologer fra seminariet i Jægerspris, lagde
hun et godt ord ind for Inger, som ﬁk plads som den yngste
elev på Børneforsorgsseminariet, hvor hun blev uddannet som
socialpædagog.
– Det var så spændende, jeg begyndte at få gode karakterer
i alle fag og kom i praktik som eneste kvinde med unge kriminelle mænd på ungdomshjemmet ”Hvidborg” i Hvidovre. Jeg
hjalp i gartneriet og ﬁk gode relationer til både personalet
og nogle af de unge drenge. En af dem var billedkunstneren
Hans Henrik Lerfeldt, som jeg støttede til at søge ind på Kunstakademiet, selvom han havde en betinget dom. Vi var begge
præstebørn, men han var ateist og oplevede et stort pres fra
sin far, fortæller hun.
Selvom det at hjælpe sin næste har fulgt Inger Thormann
siden barnsben, kalder hun ikke sit arbejde for et kald. Dog
mener hun, at man i arbejdet med andre mennesker aldrig må
gå så meget på kompromis, at man får stress og dårligt selvværd,
så hellere sige op og skrive, hvorfor man gør det, for ikke at
bære til et dårligt arbejdsmiljø, for ”vi har lige så meget brug
for at blive set af vores ledere, som vi selv skal se de børn og
voksne, vi arbejder med”, siger hun.
I det hele taget ser hun med bekymring på de massive nedskæringer, som hun særligt siden kommunalreformen i 2007
oplever på landets forvaltninger og institutioner. I dag står
eksempelvis Familieambulatorierne, hvor der arbejdes proaktivt
med misbrugsproblematikker, for skud. Hun husker tiden på
Skodsborg Observations- og Behandlingshjem som et intimt og
trygt rum for belastede børn, hvor man ”gjorde tingene virkelig
grundigt,” hvilket der ofte ikke er ressourcer til i dag, så børn
i højere grad ”skøjter rundt mellem forskellige plejeforældre.”
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”En spædbarnsterapi
starter langsomt og med
pauser, så barnet får
lov at ’snakke med’:
”Goddag, jeg hedder
Inger Thormann, jeg er
psykolog, mit arbejde er
at tale med børn. Din mor
og far har bedt mig tale
med dig. Da du var tre
måneder gammel, blev
du fundet på en trappe
til et børnehjem i Bolivia.
Jeg tænker, at du har
følt dig forladt …”
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En kærlig arm
Nævner man Mette Frederiksens nytårstale om, at ﬂere børn
skal anbringes uden for hjemmet, så svarer hun, at det ikke bare
handler om ﬂere anbringelser – snarere om den ”nænsomme
anbringelse,” hvilket hun bl.a. har skrevet en bog om.
– Den nænsomme anbringelse er en udslusning, der tager
tid. Vi brugte som regel tre uger på det, inddrog forældrene
og havde et tæt samarbejde mellem sagsbehandlere, læger,
pædagoger og psykologer. Når vi vidste, at vi skulle have et nyt
barn, blev en pædagog udpeget til at være primær omsorgsperson, der lærte barnet at kende allerede på hospitalet, rådgav
og havde en ’kærlig arm om barnets forældre,’ hvilket var et
fast begreb på Skodsborg. Børnene ﬁk overgangsobjekter fra
deres mor med sig og kom ind i små familiegrupper med ﬁre
børn og faste voksne, fortæller Inger Thormann.
Barnet blev typisk på behandlingshjemmet i et år, og der
blev brugt ”lang tid på at udrede, diagnosticere og beskrive
barnet. Hvad kunne barnet lide, skulle det have ro og stilhed
eller kunne det fx lide lidt rytmisk musik,” forklarer hun.
I starten af 1960’erne arbejdede Inger Thormann som pædagog på Nebs Møllegård, et behandlingshjem i Jystrup, hvor der
var ansat psykologer, og forstanderen selv var psykolog. Her
oplevede hun en faglighed med studiekredse, diskussioner og
nye bøger på engelsk, som hun ikke havde mødt før – og ﬁk
selv stor lyst til at blive psykolog.
– Jeg tænkte: Vil det lykkes mig, når jeg ikke engang er student? Er det bare fordi, jeg kommer fra et akademikerhjem,
at jeg føler et pres? Heldigvis tog jeg et par terapitimer hos
forstanderen Gunnar Andersen, fordi jeg ville ﬁnde ud af, hvad
den lyst reelt handlede om, og han sagde: ’Fortsæt du bare, du
har et selvstændigt drive.’

Fetal Alcohol Spectrum
Ñ÷çôÀÄô÷ɇHɈ
Bruges som paraplybegreb for medfødte alkoholskader. Den alvorligste diagnose er FAS,
Føtalt Alkohol Syndrom.
Børn med FAS har en grad af hjerneskade,
er små af statur og har karakteristiske ansigtstræk med korte øjenspalter, helt eller delvist
udvisket læbe-næse-fure og smal overlæbe.

WÄãÀÄñþãÜüÄü
Inger Thormann var på det tidspunkt 24 år, havde fuldtidsarbejde og skulle tage studenterkursus for at opnå det eftertragtede årskort til universitetet. Selvom det holdt hårdt, insisterede
hun målrettet på sin sag og ﬁk på et halvt år taget den obligatoriske studentereksamen i fransk. Det gav hende med egne ord en
kæmpe selvtillid, der viste hende, at hun kunne, hvad hun satte
sig for. Hun kunne nu påbegynde de ønskede psykologistudier på
Københavns Universitet. Her mødte hun blandt andre professor
Per Schultz Jørgensen, som blev, og stadig er, hendes mentor
og har læst samtlige hendes bøger, inden de er gået i trykken.
Hun ﬂyttede på et lille værelse i Charlottenlund og kunne på
grund af sine forældres indtægt ikke få ret meget i SU. Halvandet
år senere mødte hun sin mand og var på nippet til at skippe
studierne.
– Jeg ville virkelig gerne stifte familie og have børn, og derfor
tænkte jeg på at droppe studierne, men min søde mand sagde,
at det skulle jeg ikke, for det ville sikkert være lettere at ﬁnde
deltidsarbejde som psykolog end som pædagog, når vi engang
ﬁk børn. Så jeg kan takke hans rationelle tilgang for, at jeg blev
og ﬁk min uddannelse, ler hun.
Portræt
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– Lilly, som var husets dygtigste og mest erfarne pædagog,
kaldte på mig. Hun var oppe i en gruppe med tre abstinente
små børn og stod med ’lille Ole,’ som jeg kalder ham. Hun var
ked af det, græd lidt og svedte. ”Tag ham!” sagde hun og rakte
mig babyen. Det var helt usædvanligt, at en omsorgsperson
opgav et barn og rakte det til psykologen. Vi havde en skarp
skelnen mellem omsorgsgiver og terapeut, hvis jeg fx havde en
dreng i terapi, og han skulle på toilettet, så skulle der kaldes på
en anden for hjælp, forklarer Inger Thormann.
Dette vender vi tilbage til. I mellemtiden ﬁk Inger drengen i
armene, han så aparte ud og sitrede i ansigtet og i sin krop og
arme, indimellem gav hans arme et ryk, og han havde blåmarmoreret hud. Da hun gav ham ﬂasken, løb væsken ud af hans
mundvige. Det var ganske som beskrevet i fagbøger i dag, siger
hun, men dengang vidste man det bare ikke.
– Både Lilly og jeg troede, drengen skulle dø, og tog straks på
Rigshospitalet med ham. På pædiatrisk ambulatorium møder
vi læge Kirsten Lee, som kaster ét blik på ham og siger: ”Det
dér er et føtalt alkoholsyndrom, han er tydeligvis hjerneskadet.”

I januar 1973 blev hun færdig med specialet om ”den lille
døgninstitution” og kunne kalde sig psykolog. Få måneder
forinden havde hun født parrets første datter og to år senere
kom lillesøster til. I dag er døtrene – helt som deres forældre
– henholdsvis psykolog og lærer, og forældrene er for længst
blevet bedsteforældre.
De første ni år som psykolog var Inger Thormann ansat på
Ville Heises Skole og Behandlingshjem i Allerød, hvor man
lavede terapi med børn og familiesamtaler, Conjoint Family
Therapy med Virginia Satir som teoretisk baggrundsﬁgur.
– Jeg var rigtig glad for at være der, men på et tidspunkt
sagde en god ven til mig: ’Nu har du arbejdet med store børn
og deres forældre hele dit arbejdsliv, skulle du ikke tage og se,
hvor det hele starter? Der er en ledig stilling på Skodsborg.’
Jeg søgte stillingen og ﬁk den.
Der skulle kun gå tre måneder på Skodsborg, før en skelsættende begivenhed satte gang i helt nye erkendelser, som siden
skulle udmønte sig i kendskabet til føtalt alkoholsyndrom og
et livslangt arbejde med alkoholskadede børn.
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– Jeg indsamler al den eksakte viden fra omsorgspersonerne, som jeg kan, om barnet og de traumer, det måtte have
oplevet, gerne med præcise datoer, sted og personer. Så kan
jeg sidde i timevis på mit lille kontor og ﬁnde de rette ord til
’versene,’ som jeg kalder det. Få, præcise sætninger, der skal
sætte ord på barnets smerte. Jeg slutter altid af med at give
barnet – og forældrene – håb, fx ved at sige, ’det var svært, men
du klarede det, du er en stærk dreng,’ fortæller psykologen.
Det er en usagt regel, at man aldrig siger noget dårligt om
forældrene – heller ikke selvom de er skyld i traumerne. For
barnet er et produkt af begge sine forældre, og taler man
dårligt om dem, så taler man dårligt om barnet selv. Man skal
ikke trøste eller forsøge at råde bod på noget, formaner Inger
Thormann, blot indleve sig i den andens smerte og behandle.
Forældrenes rolle er vigtig. Selvom de ikke deltager direkte,
sidder de med i rummet og er co-terapeuter, terapeutens ord
og synkronisering med barnet har en afstressende og terapeutisk effekt også på forældrene, som efterfølgende kan benytte
ordene fra terapien i deres kontakt med barnet.
En spædbarnsterapi starter langsomt og med pauser, så
barnet får lov at ’snakke med’: ”Goddag, jeg hedder Inger
Thormann, jeg er psykolog, mit arbejde er at tale med børn. Din
mor og far har bedt mig tale med dig. Da du var tre måneder
gammel, blev du fundet på en trappe til et børnehjem i Bolivia.
Jeg tænker, at du har følt dig forladt …”
– Daniel Stern siger, det er den samlede kommunikation, facit
af alt det, du gør i et nærværende samvær, din mimik, gestus,
tonefald, blik og ord, som tilsammen udgør de mødeøjeblikke,
som skaber forandringen. Jeg indlever mig så stærkt i det lille
menneske, men uden at være følelsesmæssigt forbundet, og
slutter altid af med at give håb, siger hun.
– Jeg er overbevist om, at der sker en positiv forandring,
når et menneske har været hos mig. Den overbevisning, tror
jeg, er vigtig. Uden en sådan tro, kan man ikke være terapeut,
siger Inger Thormann. ʸ

”Hvad for noget?”, siger jeg, jeg havde aldrig hørt om det. Det
kom til at betyde så meget for mig, for selvom jeg var glad for, at
han ville overleve, var jeg chokeret over, at jeg var 40 år, havde
født mine egne børn og følte mig som en erfaren, veluddannet
kvinde med to uddannelser, og så havde jeg ikke lært om det!
Äü»ÝÑĐÄô÷°Îü
Inger Thormann blev så påvirket af oplevelsen og forfærdet
over at ﬁnde ud af, at så få i den danske lægeverden, endsige
den pædagogiske verden, kendte til fænomenet. Selvom det
i 1978 ifølge WHO blev en officiel diagnose, mener hun, at
kendskabet til følgerne af føtalt alkoholsyndrom i høj grad
stadig mangler udbredelse. Med sin nyeste bog, som primært
er målrettet plejeforældre og andre omsorgsgivere, håber Inger
Thormann at give endnu et bidrag til danskernes forståelse for
denne medfødte skade og for den hjælp, der kan ydes.
I 1998 udviklede hun sammen med psykoterapeut Inger
Poulsen Spædbarnsterapien, som den anvendes i dag i
Danmark.
– Helle Effersø var i mange år tilsynsførende psykiater på Skodsborg, og hun
sagde: ”Tal med børnene, de forstår det,
sæt ord på deres følelser, så bliver de
lettede og ﬁnder ud af, at de bliver set
og ikke er forkerte, at deres følelser er
ok.” Helle Effersø havde selv adopteret
to børn og vidste meget om, hvordan
man kan tale til børn om deres forældre,
og der startede det hele, mindes Inger
Thormann.
Terapien er særligt møntet på at opløse
traumer hos børn, som var mellem 0 og
3 år, da traumet skete, og endnu ikke
havde udviklet et verbalt sprog. Dog kan
spædbarnsterapi anvendes til mennesker
i alle aldre, for de tidlige traumer sidder
i kroppen. Når belastninger overstiger
barnets formåen, bremser blokeringer
dets psykiske udvikling, så den går i stå.
Gennem terapeutens synkronisering
og afstemning af sit modne centralnervesystem med barnets umodne og ved
at sætte præcise ord på barnets svære
oplevelser, bliver traumet en identiﬁceret
del af barnets liv, som kan integreres og
sætte barnet fri.
Omsorgspersoners og terapeutens
rolle må aldrig forveksles med hinanden, for terapien kan kun ﬁnde sted, når
terapeuten er helt fri af følelsesmæssige
forviklinger. Særligt to centrale sætninger
går igen, ”alt usagt binder energi” og ”lad
aldrig barnets smerte blive glemt.”
Portræt

Spædbarnsterapi
Er inspireret af den franske psykoanalytiker og børnelæge Francoise Dolto (1908- 1988) og hendes elev Caroline
Eliacheff, og er tilført elementer af tilknytningsteori og
neuroaffektiv udviklingspsykologi med psykologerne Susan
Hart og Daniel Stern som spydspidser.
Dolto mente, at børn har et sprog før sproget, som det
udtrykker med kroppen. Arbejdsgrundlaget i metoden er,
at barnets smerte aldrig må blive glemt og, at alt usagt
binder energi. Disse kernebudskaber udgør grundlaget for
spædbarnsterapien i Danmark, som den i 1998 blev udviklet
af psykolog Inger Thormann og psykoterapeut Inger Poulsen.
Efter 12 års praksis med spædbarnsterapi, stiftede de
to Dansk Institut for Spædbarnsterapi, og siden 2010 har
de udbudt en efteruddannelse i spædbarnsterapi. I 2013
udkom Spædbarnsterapi som grundbog til efteruddannelsen.

17

2020 | Nr. 3 |

