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Af Helle Holm
heho@stiften.dk

»Den weekend, hvor Lars og 
jeg tog til parseminar, ryk-
kede det rigtig meget for os. 
Det var egentlig begyndelsen 
på min efteruddannelse, men 
det endte med at blive noget af  
det bedste, jeg nogensinde har 
oplevet rent privat.«

Henriette Junker har en 
særlig evne til at lade øj-
nene lyse, og lige netop nu 
lyser de lidt ekstra. I det hele 
taget bringer navnet Lars 
noget særegent frem i Henri-
ettes blik.

Hun mødte ham i 1990, da 
de begge begyndte på psyko-
logstudiet på Aarhus Univer-
sitet. Han var fascineret af  
hendes skaldede hovedbund 
og opfattede den som ’et sejt 
statement’, men blev senere 
klar over, at det manglende 
hår ikke skyldtes Henriettes 
bevidste beslutning, men hår-
lidelsen alopecia. 

Lars og Henriette kredsede 
om hinanden i et halvt års tid, 

men var begge for generte til 
at blotte følelserne. Man risi-
kerede jo at få en kurv…

»Det har givet 
nogle knaster, 

når jeg er faret op 
og har kritiseret.

»Vi havde en temauge, hvor 
vi ustandseligt skulle skifte 
gruppe og være sammen med 
andre på holdet, men af  uran-
sagelige grunde endte Lars og 
jeg hele tiden i samme gruppe. 
Også da det skulle være en to-
mandsgruppe. Der sad vi som 
20-21-årige og skulle diskutere 
forventninger og egne erfarin-
ger med parforhold, mens vi 
hver især tænkte, at vi bare 
gerne ville have det der for-
hold med den anden. Men 
ingen af  os turde sige det.«

Henriette smiler. I dag har 
parret lagt sig både tre børn 
og en Åbyhøj-villa til. Lars 
arbejder på Langenæs Rådgiv-

ningscenter for børn og unge i 
et fast job, mens Henriette for 
nogle år siden sprang ud i det 
farefulde liv som selvstændig 
psykolog med privat praksis. 

Sur kone
Her, i M. P. Bruuns Gade, hvor 
lyset denne formiddag strøm-
mer blidt og forårslet ind gen-
nem vinduerne, beskæftiger 
hun sig med det, hun bræn-
der allermest for: Psykoterapi. 
Blandt andet med par, der har 
fået ondt i kærligheden. Siden 
den parweekend for år tilbage 
har Henriette fattet stor interes-
se for livet mellem mennesker.

Hun har taget en efterud-
dannelse i det, der kaldes 
imago-terapi, og som, forenk-
let sagt, handler om at skabe 
dialog mellem par på et dybe-
re plan, end de normalt taler 
til hinanden på.

»Den uddannelse starter 
med, at man selv tager til par-
seminar med sin partner, så 
jeg slæbte af  sted med Lars i 
en weekend. Folk omkring os 
undrede sig, for vi er altid ble-

vet opfattet som et meget har-
monisk par, og det er nok, for-
di vi altid har villet hinanden 
og været vilde med hinanden. 
Men derfor har vi da alligevel 
haft vores kanter, og der er 
ting, der er svære,« siger Hen-
riette og forklarer sig:

»Jeg er den mest tempera-
mentsfulde af  os to, og det har 
givet nogle knaster, når jeg er 
faret op og har kritiseret. Lars 
er gået i forsvarsposition, og 
bagefter har det været svært 
for os at komme ud over det. 
Hver gang vi har talt om det, 
er vi vendt tilbage til konflik-
ten, og det har låst os fast.«

»Overarmene 
på Lars 

begyndte at svulme.

På parweekenden lærte Lars 
og Henriette at tale sammen 
på en anden måde. De lærte at 
lytte og forstå baggrunden for 
hinandens reaktioner.

»Jeg har ofte haft fornem-
melsen af  at være den forker-
te i vores parforhold, men på 
den parweekend lærte jeg, at 
alle følelser er lige gode, og at 
selv det, som jeg gør, har en 
god grund og vil os begge det 
godt, selvom jeg måske forval-
ter det temmelig uhensigts-
mæssigt.«

Tilbage til barndommen
Det handler enkelt sagt om at 
forstå hinanden, forstå hinan-
dens måde at reagere på, for-
stå hinandens baggrund og 
acceptere forskellighederne.

»90 procent af  alle frustra-
tioner i parforholdet bunder 
i virkeligheden i noget fra 
vores forhistorie. Vi er 
alle meget formet af, hvordan 
vores første relationer til 
andre mennesker har været, 
og det sætter sit præg på det 
forhold, vi siden får til et an-
det menneske. Det handler om 
det, der hedder tilknytnings-
relationer. Den tilknytning til 
andre mennesker, man har 
oplevet i sin barndom, er den 

bedste indikator på, hvilket 
parforhold man får.«

»Når man føler 
sig truet, får 

man tunnelsyn 
– så mister man 
sansningen af  
den anden.

Når Henriette kigger sig 
omkring, ser hun par, der 
passer godt sammen. Også 
selvom de tumler rundt i pro-
blemer, som de selv finder helt 
uoverkommelige.

»Man møder som regel 
én, der har samme udgangs-
punkt som én selv – samme ni-
veau af  tryghed i tilknytnin-
gen, selvom man måske har 
forskellige måder at håndte-
re det på. Det kan betyde, at 
man kan komme til at slås 
med nogle problemer, hvor 
for eksempel den ene part bli-
ver for omklamrende, og den 

Langt liv med Lars
Som psykolog anviser Henriette Junker kursen ud af parforholdets vildveje. Selv lever hun lykkeligt på 21. år 
med sin Lars, selvom alt ikke har været idyl. Alligevel stoler hun på ’til døden jer skiller’.

»Jeg tror ikke på, at kærligheden 
bare dør, eller at folk vokser fra 
hinanden, eller at ægteskabet var en 
fejl fra begyndelsen. I virkeligheden 
passer folk godt sammen med den, 
de er faldet for, men de får spændt 
ben for hinanden og viklet sig ind i 
nogle destruktive mønstre, der kan 
være svære at bryde, indtil de får 
lært, hvorfor den anden reagerer, 
som han gør. Og som regel skal 
man helt tilbage til barndommen for 
at finde forståelsen for hinandens 
reaktionsmønstre. Derefter 
bliver det meget lettere,« mener 
Henriette Junker, der som psykolog 
arbejder meget med parterapi 
og gerne griber i egen barm og 
parforhold, når hun skal forstå sine 
medmennesker. Foto: Axel Scütt
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»Der sad vi som 20-21-årige og skulle diskutere forventninger og egne erfaringer med parforhold, mens vi hver især tænkte, at vi bare gerne ville have det der forhold 
med den anden. Men ingen af os turde sige det,« husker Henriette Junker om forelskelsen i sin Lars, som hun agter at leve sammen med livet ud. Privatfoto

anden for afvisende, men hvor 
det for begge parter handler 
om, at de har samme grad af  
utryghed. Det er en helt klas-
sisk konstellation. Og den kan 
man rokke ved med parterapi, 
hvor parterne får vist hinan-
den, helt dybt, hvorfor de rea-
gerer, som de gør.«

Henriette er selv vokset op 
i den lille by Bjerre, udenfor 
Horsens, som ældste barn af  
en lærerfar – han var hendes 
matematiklærer, og hun kun-
ne efter hans mening godt 
have gjort det bedre i det fag 
– og en sygeplejerskemor.

Selv ser hun i dag tydelige 
henvisninger til barn- og ung-
dommen, når hun betragter 
det temperament, hun siden-
hen lod komme til udfoldelse 
i parforholdet. Henriette hav-
de mange konflikter med sin 
far, mens hun boede hjemme 
i Bjerre, og hun fik tidligt en 
oplevelse af, hun var nødt til at 
være stærk og uafhængig.

Bæres gennem livet
Den oplevelse bar hun med 

sig ind i ægteskabet med Lars. 
Når Henriette eksempelvis 
kom sent hjem fra arbejde og 
fandt et hus, der efter hendes 
mening flød af  rod, slog irrita-
tionen gnister. I dag ved hun, 
at frustrationen kan spores til-
bage til ungdommens følelse 
af  at skulle klare sig selv, af  
at mangle støtte.

Parweekenden med Lars 
afslørede hendes ungdomme-
lige følelser. Og den afslørede 
også, at det, hun i virkelighe-
den drømmer om, er at blive 
båret igennem livet.

»Jeg mærker 
dagligt kraften 

i min mands 
kærlighed til mig.

»Jeg ved godt, at det ikke 
kan lade sig gøre i virkelighe-
den, men det er der, min læng-
sel er, og når man først får sat 
ord på den, kan man hand-
le ud fra den. Erkendelsen 
betød, at overarmene på Lars 
begyndte at svulme. I stedet 
for at føle sig trynet og truet 
af  mit temperament forstod 
han, at det, jeg i virkelighe-
den længtes efter, var, at han 
lægger hånden på min lænd, 
fører mig, beskytter mig,« 
smiler Henriette.

Det fik de det meget bedre 
af. Og de har støt arbejdet med 
udfordringen, bl.a. ved at give 
hinanden konkrete opgaver. 
For eksempel skulle Lars i en 
periode arrangere en aktivi-
tet for dem som par eller for 
hele familien hver uge, sådan 
at Henriette ikke altid følte, 
at familiens og parforholdets 
trivsel hvilede på hende alene. 
Hun på sin side skulle dagligt 
omfavne Lars og overbevise 

ham om, at ’du er lige, som 
du skal være’.

Og han er lige, som han skal 
være, for at kunne være Hen-
riettes mand. 

»Vi falder jo generelt for 
mennesker, der passer me-
get godt til os. Vi forelsker os 
i den, der har noget af  dét i 
sig, som vi selv har brug for 
at arbejde med. Jeg kan for ek-
sempel lære meget af  Lars’ ro, 
mens han har brug for noget 
af  min kraftfulde udadvendt-
hed. Vi søger som regel mod 
det, vi selv mangler, i et forsøg 
på at blive hel. Og derfor ender 
vi med en partner, der har li-
ge det, vi har behov for. Også 
selvom det måske er det, der 
irriterer os mest ved den an-
den,« mener Henriette.

Lige børn leger bedst
Hun vil ikke afvise tanken 
om at ’lige børn leger bedst’. 
I hvert fald ser hun oftere fæl-
lestræk end det modsatte hos 
de par, der opsøger hende for 
at få hjælp til det vanskelige 
samliv.

Og i langt de fleste tilfælde 
lykkes det hende at få dem til 
at tale sammen igen. 

»Vi skal helt derned, hvor 
parret forstår, hvorfor den 
anden siger, som han/hun 
gør. Når hun skælder ham 
ud, er det måske et udtryk 
for, at hun i virkeligheden er 
bange for, at han ikke elsker 
hende så højt, som hun elsker 
ham. Men for ham virker det 
modsat. Og når man føler sig 
truet, får man tunnelsyn – så 
mister man sansningen af  
den anden, empatien med den 
anden og evnen til at for-
stå, hvor truende og afvisen-
de man selv virker på den 
anden.«

»Men i stedet for at møde 
konflikt med konflikt kan han 
måske lære at forstå, at når 

hun siger, som hun gør, hand-
ler det i virkeligheden om, at 
hun tvivler på hans kærlig-
hed. Og forstår han det, kan 
han reagere langt mere hen-
sigtsmæssigt,« forklarer Hen-
riette, der har mødt flere, som 
efter en parterapi siger, at 
’jeg har jo hørt det hele før, 
men jeg har hørt det på en ny 
måde nu’.

»Det lykkelige 
forhold 

er en livslang 
udviklingsproces.

Og det er lige præcis, hvad 
det handler om: At man læ-
rer virkelig at høre, hvad den 
anden siger, selvom udtryks-
måden er grim. Og at man 
selv får mærket efter og sat 
ord på sine egne underliggen-
de følelser og længsler i et me-
re imødekommende sprog.

Til døden os skiller
»Jeg tror ikke på, at kærlig-
heden bare dør, eller at folk 
vokser fra hinanden, eller 
at ægteskabet var en fejl fra 
begyndelsen. I virkelighe-
den passer folk godt sammen 
med den, de er faldet for, men 
de får spændt ben for hinan-
den og viklet sig ind i nogle 
destruktive mønstre, der kan 
være svære at bryde, indtil de 
får lært, hvorfor den anden 
reagerer, som han gør. Og som 
regel skal man helt tilbage til 
barndommen for at finde for-
ståelsen for hinandens reak-
tionsmønstre. Derefter bliver 
det meget lettere,« forsikrer 
Henriette, der synes, det er 
»vanvittigt livsbekræftende« 
at sende par hjem i genforel-
sket tilstand efter et parsemi-

nar med nærvær og lydhør-
hed.

Til gengæld har hun også 
oplevet par, for hvem forenin-
gen aldrig lykkedes.

»Det er heldigvis sjældent, 
men jeg har været ude for 
par, der på ingen måde var til 
sinds at åbne sig for hinanden 
– hvor der ikke var spor vilje 
til dialog. I de tilfælde bliver 
min opgave snarere at få dem 
til at erkende, at de hurtigst 
muligt, for egen og for børne-
nes skyld, skal gå fra hinan-
den i stedet for at blive i tor-
turkammeret.«

Selv er hun sikker på, at 
hun og Lars bliver sammen 
’til døden jer skiller’. Op-
skriften er respekt for hinan-
dens forskelligheder, gensidig 
omsorg, daglige kærlighedser-
klæringer, kærtegn og sex.

»Jeg kan ikke forestille mig, 
at vi skulle igennem en skils-
misse. Og det bliver mere og 
mere fjernt for mig. 

Vi har fået en langt større 
tålmodighed med hinanden, 
og jeg mærker dagligt kraf-
ten i min mands kærlighed 

til mig. Den er blevet meget 
stærkere igennem årene, og 
det er blandt andet, fordi han 
er blevet klar over hans betyd-
ning for mig. Han har lært at 
se om bagved de måder, jeg 
reagerer og taler på, og ved, 
hvad der ligger bundet i mine 
ord. Jeg er blevet mere åben 
om min sårbarhed og kærlig-
hed til ham, og derfor oplever 
han min hengivenhed meget 
tydeligere.«

Henriette holder nu jævn-
ligt parseminarer og partera-
pier for andre par, men det for-
hindrer ikke hende og Lars i 
at gentage succesen fra deres 
første parweekend.

»Vi har været på parweek-
end og i parterapi flere gange 
siden første gang, og vi skal 
helt sikkert af  sted igen. 

Vi nyder det, for det væk-
ker forelskelsen, og vi bliver 
så knyttet til hinandens dy-
bere lag. Der er altid flere ud-
fordringer at tage fat på i vo-
res parforhold. Det lykkelige 
forhold er en livslang udvik-
lingsproces.«

Født i 1968 og opvokset i Bjerre ved Horsens.

Gift med psykologen Lars Junker og mor til tre børn 
på 15, 13 og 9 år. Familien er bosat i Åbyhøj.

Cand. psych. fra Aarhus Universitet 1997, autoriseret i 2001 og medlem 
af Dansk Psykologforening. Certificeret imago-par- og relationsterapeut 
I 2005 og certificeret ‘Couples Workshop Presenter’ i 2007. 

Har arbejdet som ansat klinisk psykolog i en privat 
praksis samt i offentlig alkoholrådgivning.

Siden 2003 selvstændig privatpraktiserende psykolog. Har praksis 
i M.P. Bruuns Gade 29, hvor hun deler lokaler med andre psykologer 
under navnet ’Psykologerne på Frederiksbjerg’. Arbejder både med 
individuel og parterapi. Holder kurser og foredrag om parforhold og 
skriver lige nu på en bog om kærlighed og udfordringer i parforhold.

Læs mere på www.imagoaarhus.dk og www.henriettejunker.dk
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