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Siding with the angels without 
neglecting the ghosts

Mange kan se tilbake på egen barndom og hente fram gode minner med foreldre, bestefo-
reldre og andre viktige voksne. Barndomsminner som er fylt av lukter og smaker og gode 
følelser. Men hva med de som ikke er så heldige? Hva med de som har hatt en barndom 
preget av negative erfaringer, skuffelser og svik? Erfaringer som også er fylt av lukter og 
smaker og følelser, men som ikke kan brukes til annet enn å vise med tydelighet hva man 
ikke bør gjøre… Mange barn har lovet seg selv at de ALDRI skal gjøre som sine foreldre 
når de blir voksne og får egne barn. Det å skulle skape foreldrerollen i kontrast til egne 
oppveksterfaringer, istedenfor i forlengelsen av dem er imidlertid en krevende oppgave. 
Hvordan skal vi best kunne hjelpe dem å bryte de mønstrene de har vokst opp med så de 
kan gi sine barn noe annet enn de selv fikk? Mye tyder på at det å lete etter unntakshisto-
rier, øyeblikk hvor en kjente seg spesiell, elsket og trygg i egen barndom på tross av alt det 
vonde som skjedde kan være svært potent – selv om de bare er unntak…

Forskere og klinikere har lenge befattet seg med det 
paradoksale i at en generasjon overfører sine nega-
tive oppvekstbelastninger til den neste, på tross av 
sterke intensjoner om å gjøre det motsatte (Frai-
berg, Adelson, & Shapiro, 1975; Main & Goldwyn, 
1984). Forskning viser at det er svært vanskelig å 

endre dysfunksjonelle generasjonsmønstre, selv 
for de mest etablerte internasjonale behandlings-
programmene (Eckenrode et al., 2010; Howard & 
Brooks-Gunn, 2009; Kitzman et al., 2010). Når vi 
mislykkes med å stoppe generasjonsoverføringer 
av traumer, mishandling, vanskjøtsel og relasjons-
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vansker blir konsekvensene for neste generasjon 
alvorlige og vidtrekkende helsemessig, emosjonelt, 
kognitivt og relasjonelt (Belsky, Conger, & Capal-
di, 2009; Felitti et al., 1998; Sadler, 2013; Shonkoff 
& Phillips, 2000; Thornberry, Freeman-Gallant, 
Lizotte, Krohn, & Smith, 2003). Idealene våre om 
sosial mobilitet og like muligheter for alle, utford-
res i møte med familier som i generasjoner har levd 
på utsiden, som reproduserer sine mønstre og ikke 
klarer å bryte ut av dem. Behovet for tidlig identi-
fisering og støtte til mødre med traumebelastede 
barndommer er godt dokumenter (Plant, Jones, 
Pariante, & Pawlby, 2017). Men hva er den mest 
effektive måten å jobbe med negative generasjons-
mønstre i graviditet og tidlig spedbarnsfase? 

Sped- og småbarnsfeltet har hatt stor tro på at 
økt innsikt og reflekterende fungering kan føre til 
handlingsalternativ og dermed endring. Forsk-
ningsfeltet peker på den medierende effekten 
foreldrereflekterende fungering har på omsorgs-
utøvelsen (Slade, 2002) og hvordan det negativt 
korrelerer med så vel desorganisert tilknytning hos 
barn, som forstyrret affektiv dyadisk kommuni-
kasjon (Grienenberger, Kelly, & Slade, 2005; Sad-
ler, 2013). Men tross en god reflekterende fung-
ering og en evne utenom det vanlige til å ta andre 
perspektiv, kan det være krevende å forme egen 
foreldrerolle i kontrast til og ikke i forlengelsen av 
egne erfaringer. Hvor krevende det kan være ble 
tydelig for meg en dag i terapirommet for noen år 
siden da følgende ord ble uttalt: 

Så jeg skal gi mitt barn det jeg aldri har fått 
og heller ikke vet hva er?

Hun var verken sint eller anklagende, bare overvel-
det over den enorme omsorgsoppgaven hun hadde 
fått. Det sank i meg når jeg tok alvoret inn over 
meg. Det var det jeg hadde sagt, og det var det jeg 
hadde ment, og det var ingen vei utenom hvis hun 
skulle være mor og barnet hennes skulle få det godt 
nok. Men der og da var det bare brutalt og uende-
lig urettferdig. 

Når vi vet så mye om mønstre som dannes i tid-
lig barndom og nedfeller seg i kropp og sinn og 
hvor vanskelig det er å bryte dette, blir det store 
spørsmålet: «Hvorfor repeterer ikke alle egen barn-
dom?» Hva er det som gjør at enkelte, på tross av 
de samme erfaringene ikke repeterer? Er det noe vi 
kan trekke ut av disse unntakshistoriene som kan 
være med å forme vår forståelse og praksis? 

Skattekiste og gravkammer 

Mange av oss har et rikt skattekammer av barn-
domsopplevelser. Erfaringer med å kjenne oss spe-
sielle, trygge og elsket sammen med viktige voks-
ne. Øyeblikk på bestemorfang som luktet kaffe 
og kamfer, på et traktorsete ved siden av verdens 
sterkeste bestefar, eller på kjøkkenbenken med 
nystekte vafler når livet buttet i mot. Minner vi lett 
kan hente fram og bruke når vi skal utforme egen 
foreldrerolle. Erfaringer som gir et indre bilde av 
hvordan omsorg kan se ut, som ikke er en abstrakt 
ide, men lukten av bakst, lyden av rolige stemmer 
og varmen fra en trygg og vennlig kropp. Dette er 
minner vi har tilgang til, som ligger lagret i kropp 
og sinn og som vi ønsker å gjenskape med egne 
barn, fordi vi vet hvor godt det kjennes å føle seg 
elsket, trygg og spesiell.

Hva med de som opplever det motsatte? At 
det å grave i fortiden er et risikoprosjekt fordi ek-
semplene på at de har kjent seg  utrygge og lite 
elsket er så mange? De som føler at de må lukke 
disse rommene og ikke kan bruke dem når de skal 
forme egen rolle, men som må skape foreldrerollen 
i kontrast til egne erfaringer? De som kjenner at 
de har et gravkammer av vonde barndomsminner, 
episoder hvor de har følt seg tilsidesatt, vanskjøt-
tet, mishandlet, redde og krenket?  

Når skapet er fullt av skjeletter  
og spøkelser 

Negative generasjonsoverføringer av vold, van-
skjøtsel og traumer har vært studert i flere tiår 
(Belsky et al., 2009; Fraiberg et al., 1975; Grie-
nenberger et al., 2005; Main & Goldwyn, 1984; 
Angela J. Narayan, Bucio, Rivera, & Lieberman, 
2016; Plant et al., 2017; Sadler, 2013; Slade, 2002; 
Sroufe, Egeland, Carlson, & Collins, 2005; Thorn-
berry et al., 2003). Vi har etter hvert begynt å for-
stå den indre logikken i overføringene og hvordan 
de utspiller seg i møte med neste generasjon. Alle-
rede på 1970-tallet ordsatte Selma Fraibergs dette 
fenomenet og kalte det «ghosts in the nursery» 
(Fraiberg et al., 1975). Spøkelsene ble en metafor 
på det som hindret foreldre i å fange opp, fortolke 
og møte sine barns behov på en empatisk måte. 
Spøkelsene bestod i konkrete minner fra egen 
barndom om å bli forlatt, utsatt for krenkelser og 
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traumer i møte med nære omsorgspersoner. Disse 
spøkelsesminnene hjemsøkte, i følge Fraiberg, de 
voksne når de stod overfor egne barns sårbarhet og 
frykt, som ble uutholdelige å håndtere. Hvorfor? 
Det er en viss logikk i at det er vanskelig å forholde 
seg til følelser i andre mennesker som ikke har vært 
tillatt i eget liv. Det likner for mye, og det skaper 
for mange ambivalente responser. Å se sårbarhet, 
redsel og overveldelse hos et barn kan skape mye 
uro når nettopp disse følelsene ikke fikk plass i 
egen barndom, men ble oversett, negativt fortol-
ket eller misforstått. Den samme uutholdelige fø-
lelsen vi opplevde når vi ble sviktet som barn kan 
overmanne oss som voksne og gjøre at vi beskytter 
oss mot barnets sårbarhet. I stedet for å se på bar-
net med et mildt og ivaretakende blikk og utløse 
beskyttende atferd, så Fraiberg at mange reagerte 
med avvisning og sinne. I stedet for å identifisere 
seg med barnet og ta inn over seg dets behov og fø-
lelser, identifiserte de seg med den voksne fra egen 
oppvekst. De møtte barnets sårbarhet med kulde 
og hardhet og fortolket det negativt som slemt, 
krevende eller manipulerende. I nyere tid vil andre 
begreper som for eksempel haimusikk være mer 
kjente for de samme fenomenene. 

Løvetannmødre og engler

Det finnes imidlertid foreldre som på tross av 
spøkelser og skjeletter fra egen oppvekst klarer å 
identifisere seg med sine barn og møte deres be-
hov på en sensitiv måte (Lieberman, Padron, Van 
Horn, & Harris, 2005; Lieberman, Van Horn, & 
Ippen, 2005; Angela J Narayan et al., 2016; A. J. 
Narayan, Ghosh Ippen, Rivera, & Lieberman, 
2015; A. J. Narayan, Ippen, Harris, & Lieberman, 
2017; A. J. Narayan, Rivera, Bernstein, Harris, & 
Lieberman, 2018). Jeg vet ikke om løvetannmødre 
er et etablert begrep, men jeg velger å bruke bete-
gnelsen om disse kvinnene som på tross av egen 
oppvekst klarer å ta parti for egne barn. Alicia Lie-
berman & miljøet rundt Child-Parent Psychoth-
erapy (cpp) begynte å studere denne gruppen 
systematisk for å forstå hva som kjennetegnet løve-
tannmødrene. Det de fant var det de omtalte som 
engleminner. De som lyktes med å gi sine barn noe 
annet enn de selv hadde fått, virket å ha tilgang til 
oppvekstfortellinger om unntak, historier om en 
mor som ikke alltid var full, men som også kunne 

være vennlig, kjærlig, flette håret og lage en varm 
kopp te. Eksempler på en pappa som ikke alltid slo, 
men også hadde øyeblikk hvor han viste interesse, 
beskyttet eller heiet på fotballbanen. De hadde på 
en eller annen måte en erindring av dette og kunne 
nyansere bildet av forelderen og dermed også av 
seg selv. Det som var svart-hvitt ble nyansert, og 
det fantes et handlingsrom som kunne utvides og 
jobbes med. Libermann et al definerte disse opp-
vekstminnene som engleminner, historier med 
omsorgspersoner som har bidratt til at de har følt 
seg elsket, spesielle og beskyttet. De hevder at det 
er en sammenheng mellom det å kunne hente fram 
disse minnene og å bryte generasjonsforbannelsen 
(Lieberman, Padron, et al., 2005; A. J. Narayan et 
al., 2017).  

Hva er det ved disse unntakene som er så viktig? 
Kan hende skjer det noe med oss som mennesker 
når vi ikke alltid kjenner oss utrygge eller uelsket? 
Kan hende det kommuniserer at vi er verdt å elske? 
Ikke som en forventning om at det alltid vil skje, 
men det at det finnes eksempler på det, gjør at man 
ikke kan si at et bastant aldri… Ideen om engle-
minner er en videreutvikling av spøkelsesminnene. 
Engleminnene er konkrete, sansemettede erfaring-
er med viktige voksne, som gir barn en følelse av å 
være trygge, spesielle og elsket. Enkle historier som 
gir et konkret innhold til de mer abstrakte begre-
pene kjærlighet, tilknytning og trygghet. Englehis-
toriene kan, til tross for at de er unntakshistorier, 
ha en iboende kraft til endring, fordi de motbeviser 
et bastant aldri. I det vi kan ”kile” inn en mulighet 
for at man har kjent seg elsket eller trygg, sier det 
noe om at man ikke er uverdig som menneske. For 
noen kan disse glimtene inn i egen barndom, hvor 
følelsen av å være redd og bli beskyttet, åpne  opp 
muligheten for å ta i mot sitt eget barns redsel eller 
utrygghet med beskyttelse. Dette blir mulig fordi 
man har en erindring om at det var en enorm let-
telse, at det var uendelig godt å bli passet på, eller 
sett på med et ømt blikk og elsket, og man kan gi 
dette videre. 

Engler & spøkelser i terapirommet 

Lieberman, Van Horn og Harris har utarbeidet et 
klinisk intervju som tapper engleminner. Det er la-
get over samme lest som traumeminner med vekt 
på sanse-inntrykk, selve narrativet og potensialet 
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til å bruke det (Lieberman, Padron, et al., 2005; A. 
J. Narayan et al., 2017). 

Tab. 1. Angles in the Nursery Interview Questions 

Nr. Questions

1. Do you have a memory of a time when you were 
little when you felt especially loved, understood, 
or safe?
a) What is the content of the memory?
b) How old were you at the time?

2. Do you remember any smells, sights, sounds, 
or other sensations that are connected with the 
memory?

3. Do you have another memory involving that 
person were you felt especially loved, under-
stood, or safe?

4. Are there memories of feeling especially loved, 
understood, or safe with anyone else?

5. How do you feel now as you speak about these 
memories?

6. Is there anything about these memories that 
you want to use in raising your child, to help 
bring that kind of feeling to you and your child?

7. If I were to see your child 20 years from now, 
what would you like him/her to tell me about 
you?

 
Det er utviklet et skåringssystem for intervjuet 
som gir kvantitative skåre på tre dimensjoner; 1) 
kvantitet og kvalitet på de gode minnene, 2) alvor-
lighetsgrad på og omfang av invaderende negative 
minner og 3) generaliserbarhet til eget foreldre-
skap emosjonelt og/eller atferdsmessig. 

Det finnes ulike typer minner, og det varierer 
hvor lett eller vanskelig de er å hente fram. Enkelte 
har tilgang til rendyrkede unntakshistorier, histo-
rier som begynner og ender godt og gir entydige 
følelser. Disse er lettere å bruke aktivt i terapi. An-
dre har minner som invaderes eller overskygges av 
negative aspekter. Dette er minner som er ambi-
valente og mer utfordrende å bruke fordi de frem-
bringer sterke og ambivalente følelser og lett kan 
ugyldiggjøre den gode delen av minnet. Eksempler 
på det kan være minnet om en far som endelig kom 
på skoleavslutning, som var stolt og glad over bar-
net på scenen, men som i pausen ruset seg og av-
sluttet det hele med å bli høylydt, aggressiv og tatt 
hånd om av andre. Eller en mor som endelig klarte 
å ta tak og rømme med barnet til bestemor og ble 

tatt i mot med åpne armer og en stor kopp kakao, 
men som avsluttet kvelden med å dra tilbake til en 
voldelig og aggressiv far som straffet hele familien. 

I psykoterapi med gravide og spedbarnsforeldre 
med multiple oppvekstbelastninger, kan det å lete 
etter engleminner på en respektfull, rolig og om-
sorgsfull måte være et viktig arbeid.  Å rette søke-
lyset på gode historier i en barndom preget av trau-
mer er imidlertid balansekunst! Det er helt klart 
eksempler på at det kan være en svært sår prosess 
å hente fram ambivalente minner som rommer det 
gode og det smertefulle. Det stiller krav til at vi kan 
følge og lede pasientene våre inn og ut av rekken 
av minner på en måte som er trygg og ikke skyver 
dem langt utenfor toleransevinduet .  

Jeg tror det kan være øyeblikk hvor vi er for 
skjøre psykologisk sett til å lete. En kvinne jeg nylig 
hadde i terapi, som var preget av hyppig dissosie-
ring og kompleks ptsd synliggjorde dette for meg 
da hun sa at hun ikke kunne gå dit nå, at hun ikke 
ville tåle det. Jeg tror hun hadde rett i det. Hun 
gikk parallelt i langvarig behandling ved lokal dps 
og var godt ivaretatt, men allikevel for skjør psy-
kologisk sett til å begynne å lete etter gull i grav-
kammeret. Det hun imidlertid kunne klare var å 
lytte til partnerens engleminner og nyttiggjøre seg 
dem på et mer konkret plan. Vi delte dermed hans 
engleminner og kunne gjennom hans fortellinger 
få ideer til hvordan det å kjenne seg trygg, elsket 
og spesiell kunne se ut i deres kommende familie.

Teoretisk forankring 

Lieberman er utdannet innen en psykoanalytisk/
psykodynamisk tradisjon, og engleminnene som 
en videreutvikling av Fraibergs spøkelsesminner, 
er utviklet innenfor en psykoanalytisk tradisjon. 
Forståelsen av fenomenene og bruken av gode og 
vonde barndomsminner i eget foreldreskap, kan gi 
mening innenfor flere tradisjoner. Det kan forstås 
som en omskriving, eller utvidelse av oppveksthis-
toriene hvor unntakene løftes fram og gyldiggjø-
res. Det kan sees på som en form for økt kognitiv 
fleksibilitet, som vi kan finne igjen innenfor kogni-
tive tradisjoner, hvor det å nyansere det svart-hvite 
gir et handlingsrom. Måten englehistoriene kan 
brukes på vil avhenge av foreldrene i terapirom-
met.. Kognitivt sterke og reflekterte foreldre kan 
ha nytte av å tenke på det som en form for kogni-



938  •  2019

MELLANRUMMET © 2019   •  ISSN  2000-8511  •  WWW.MELLANRUMMET.NET  •  INFO@MELLANRUMMET.NET
Copyright. Alla rättigheter förbehållna. Mångfaldigandet av innehållet, annat än för privat bruk, är enligt lag om upphovsrätt (1960:729) förbjudet utan medgivande av redaktionen. 
Ansvarig utgivare: Respektive författare/Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP). Original: mbj.

Heidi Fjeldheim: Siding with the angels without neglecting the ghosts

tiv fleksibilitet, eller som endring av forestillinger 
om seg selv eller egne foreldre. Endringen kan også 
forstås som et bytte av kognitivt skjema.  Er det 
kognitivt svakere fungerende foreldre, kan de ha 
god nytte av de konkrete eksemplene på omsorg, så 
de kan forstå hvordan det ser ut i praksis og tenke 
at ”det kan vel også jeg klare”? 

Ved å lete etter disse øyeblikkene og bruke dem, 
gi dem plass, bekrefte dem, anerkjenne dem og 
gjennom dem slå sprekker i ideene om at jeg aldri 
var verdt å elske, aldri ble trøstet, aldri følte meg 
trygg kan det finnes et handlingsrom for endring. 
De konkrete handlingene i minnene kan brukes 
som eksempler som foreldre kan gjenta med egne 
barn og gi en opplevelse av at «det kan jeg også 
få til!». De store eksistensielle begrepene brekkes 
ned til varme kakaokopper, lukten av vafler, syk-
kelturer og sandkasselek, altså aktiviteter som er 
overkommelige å få til.

Å ta parti for englene uten å overse 
spøkelsene 

Det er en reell drakamp i mange foreldres indre, 
mellom å beskytte og å unnvike, avvise eller krenke 
i møte med egne barns sårbarhet. Når vi kan hente 
fram øyeblikk hvor vi selv ble møtt godt og kan 
pensle disse ut med sanseinntrykk, følelser og tan-
ker,  er det antagelig lettere for oss å ville gi dette 
til egne barn, fordi vi kommer i kontakt med hvor 
lettet vi selv ble og hvor godt det kjentes. Det blir 
da lettere å gjenskape en trygg og god opplevelse 
enn å reagere med sinne og avvisning. 

Har vi alle barndomserfaringer det er verdt å 
grave etter? Det er vanskelig å forestille seg at vi 
kan overleve som mennesker uten noen erfaringer 
med å bli ivaretatt. Etter å ha jobbet i slummen 
og på gata i Brasil i en årrekke, på akutt- og ut-
redningsinstitusjoner i inn- og utland og i BUP 
og barnevernet i Norge, har jeg enda til gode å 
treffe et menneske som ikke har opplevd et venn-
lig øyeblikk som kan defineres som et engleminne. 
Selv Gabi, som jeg ble kjent med som 13-åring, og 
som hadde hatt 7 stefedre og like mange søsken, 
som hadde opplevd at en av dem tok en machete 
og kappet armen av moren hennes, kunne fortelle 
om gode øyeblikk med viktige voksne som hadde 
festet seg i henne. Voksne som hadde vist henne 
helt konkret hvordan det å gi omsorg kunne se ut 

når hun selv skulle bli mor. Eller Lu, som jeg ble 
kjent med som 15-åring, som hadde et tosifret an-
tall søsken og en mor som levde blant søppelpluk-
kerne i Brasil. Kun et fåtall av søsknene overlevde 
barndommen. Lu, kunne på tross av alt fortelle 
om øyeblikk av menneskelig varme og godhet, øy-
eblikk som hun kunne støtte seg til i egen mors-
rolle når hun skulle kjempe sin kamp for å bryte 
generasjonsforbannelsen som hadde herjet fami-
lien hennes i årtier.  
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Abstract 

The devastating effects of intergenerational trans-
mission of adversities are far-reaching, having an 
impact on a range of health, emotional, relational, 
social and cognitive outcomes. The perinatal pe-
riod holds potential for growth and transforma-
tion as well as the risk of repeating old patterns of 
relationship. In perinatal psychotherapy we seek 
to address traumatic childhood memories as well 
as uncovering and integrating early experiences of 
safety, intimacy and love. In short we aim to ”side 
with the angels without neglecting the ghosts”. 

Nøkkelord: Generasjonsoverføringer, unntakshis-
torier, engleminner, perinatal psykoterapi, gravide.

Keywords: Intergenerational transmission of ad-
versities, angel memories, perinatal psychotherapy, 
pregnant.
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