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Born lerer bedst pnnem eksemplet.
Som konsekvens ieraf har forreldre
pligt til at opforesig pii en ansvarlig,
moralsk og menneskekerlig m:ide,
skrirtfr kronilrcrcn. som har fundet en
anden vej til lykken: Vort barn sover i
revnen! Inspireret af en amerikansk
forfatter, son har lrert om nrerhed og
menneskelig udvikling af en indianer-
stamme i Venezuela, mener hun, for-
reldre gor sig selv og deres bsrn en
stor tjeneste ved at frigore sig fra
gamle dogner.

F ra tid ti l  anden debatte-
I res bornoes vilklr i
vort samfund- lnspireret af
bogen DKonti!uum-begre-
bet< af Jean liedloff onsker
Jeg at give mit besyv med,
tsar med udgangspunkt i
spadbarnealderens betyd-
ning for, hlordan barnet ud-
vikler sig.

Liedloffs bog handJer i
meget korte trak om be-
tydninSen a.f t idlige s:\kaldte
Dl-Iavn(- erlaJlnger og nare
livssammenhenge. Hun me-
ner, at det moderne menne-
skes rastlsshed. ensomhed
og usikkerhed skyldes, at vi
mangler tryghed og sam-
menhang i t i lvarelsen. Vi
har tabt det honlinuwn i f.o-
lelses- og erfaringsmessig
forstand, som binder livet
sammen og giver sund selv-
folelse. Det nodvendige
kontinuum ligger i den gli-
dende overgang fra foster-
ti lstand ti l  barn, som Di-
favn<- erfaringer giver.
Fysisk, levende og konstant
narver - pa arm, pa ryg og
i favn, indti l barnet selv be-
gynder at kravle og gA -
bygger egen selvfolelse og
identitet op. Det hele nen-
neske vokser ud af nare
livssammenhenge, hvor
man er onsket og elsket og
ikke ti l  besvar.

I) ogen slod i skarp kon-
lJ trast t i l , hvad jeg har
faet indprentet som barn,
ung og voksen. Sarligt da
jeg selv Yar Sravid, l€ste
jeg en del om borneopdra-
gelse. Det anbe{ales stadig i
de fleste boger, at born skal
mades pa faste tidspunkter,
i seng pa faste tidspunkter,
sove i deres egne senge,
man skal sette grenser og
vere fast. Hele tiden indpo-
des, rt man ikke skal lade
det l i l le barn Dtage magten(,

og der skal stadig vare
plads ti l  foraldrenes privat-
liv, sa de kan passe og pleje
deres lbrhold. Der skal
vare plads til begge foral-
dres karriere, der skal vare
plads ti l  ens frit idsinteres-
ser, t i i  at ge i byen alene
etc. Det er seh'folgelig godt
at fa at Yide, at man ikke
helt skal glemme hele sig
selv og kun vare i moder-
eller faderrollen, man er jo
langt mere end dette. Men
samtidig spekulerede jeg
under graviditeten meget
over, hvordan pokker man
skulle fa dd til at opretholde
det samme liy, samtidig
med at man fik endnu en ny
tidskrevende rolle, uden at
blive brde frustreret og
stresset. Hvorfor ikke give
sig selv lov ti l  at v€re mest
IVIoder med stort lvl i en pe-
riode, og iser i den fsrste
vigtige tid, hvor barnet er
allermest modtageligt for
indtryk, og lidt mindre kar-
rieremager, caf6-ganger,
elskerinde, eller hvad man
hidti l har prioriteret hoit.
Endvidere funderede jeg
over, hvorfor man overho-
vedet skal have born, hvis
det er sa vigtigt at slA fast,
at barnet ikke i sarlig hoj
grad forstyrrer ens liv. Med
andre ord: Jeg kunne ikke
bruge ret meget af den klo-
ge l itteratur om born og
borneopdragelse. Da mit
barn kom til verden (hun er
nu knap 1% Ar gammel),
fandt jeg ud af, at bogerne
faktisk var temnelig ubru-
gelige, hvis jeg skulle folge
mine instinkter. Instink-
terne sagde nemlig ofte l ige
det modsatte af, hvad der
stod i bogerne. Lad mig
give nogle fA eksempler:

Anningen fik jeg aldrig
helt i en fast rytme. Jeg lod
min datter komme ti l. nar

g lad instinkterne og hjertet komme til
hun vil le. Det betod, at der
nogle gange kun gik en time
mellem maltiderne, og an-
dre gange fire-fem timer.
Omgivelsernes reaktion var
ofte uforsteende overfor, at
jeg lod min datter Dstyre
mig(, men det foltes aldrig
sadan, og jeg har i dag ikke
fortrudt den made at gore
det pa.

I Jean Liedloffs bog fandt
jeg stotte for, at bamet skal
have den ultimative frihed
ti l at valge, hvorner det vii
ammes. NEgtes det bry-
stet, kan man risikere, at
barnet foler sig ti lsidesat og
uelsket.

ff vad angir hvor lang
I I t id, man skal amme,
sl anbefalede de fleste mig
at stoppe omkring barnets
otte-maneders alder. Det er
inden separationsangstfa-
sen, hvori man ikke anbefa-
Ies at stoppe, og det er in-
den barnet bliver for be-
vidst om brystet, sagde
man. Yderligere eksisterer
mange steder den holdning,
at det er l idt ulakkert, ner-
mest incestuost, at kigge pA
et barn pi over dt dr, som
fir bryst. Ivlange sagde
ogsr, at hyis jeg fortsatte
med at amme, sA vil le hun
blive alt for bundet til mig,
og fremmede ville ikke kun-

ne passe hende. Autoritets-
tro, som jeg var, forsogte
jeg at stoppe, da mit barn
var otte mrneder, men det
passede absolut ikke hende.
(Hun fik pd det t idspunkt
kun bryst, nlr hun skulle i
seng om aftenen, men det
var tydeliSt, it hun nod det
fantastisk meget). Jeg valg-
te igen at lade hende be-
stemme, stolede mere pl
hendes instinkter, end pa
mine egne, som er inficeret
af megen lerdom, og hvor
jeg nogle gange tvivler pa,
om en impuls er oprindelig
eller forvranget. Hvordan
er det sa nu? Stik mod alt,
hvad jeg havde lPSt 08 faet
fortalt, sa mistede min dat-

ter langsomt interessen for
brystet omkring 6t-ars alde-
ren, og da hun var 13 mane-
der, gad hun jkke l€ngere
at f i bryst.

Et tredje eksempel er,
huor aort barn souer. Hun
sover l samme seng som
hendes far og jeg - vi har
en stor seng, som er 2,4
meter bred. Mange Dtruer(
os med, at vi ftrr bende al-
drig til at sove i egen seng.
Forelobig har vi inSen inter-
esse heri, men jeg er over-
bevist om, at pa et t ids-
punkt er hun sa selY-
stendig, at det sker uden
problemer. Og s6 vil vi na-
turl lgvis atter nyde at haye
sengen for os selv. Fordelen

v€d den store felles seng er
isar, at det at falde i s6vn
er meget hyggeligt. Enten
hendes far eller jeg gar om
aftenen op med hende, vi
lagger os side om side i
sengen og laser l idt i en
bog. Derefter drikker hun
lidt af en suttenaske, hvis
bun bar lysi. Hun bruger
ikke sut. Sd satter hun den
selv bort, lagger sig ned og
slAr armene om halsen pe
mig. SA ligger vi helt tat,
keler Iidt for hinanden, gi-
ver hinanden et kys. Hun
lukker kort efter ojnene og
sover. Jeg l igger en stund
og nyder hendes fredfyldte
ansigt, inden jeg atter gtrr
ned for at tilbringe aftenen
med hendes far.

Etr anden arsag til, at jeg
foler det se naturligt, at hun
sover i vor seng er, at hvis
hun vagner om natten, sA er
det bare at rekke en hdnd
ud ti l  hende, snakke lidt
med hende og maske give
hende et l i l le knus, sa sover
hun hurtigt igen. Hun har
aldrig fAet lov at l igge og
Brede og skrige lange onr
natten. Hvis jeg Yar l i l le
barn og vAgnede op i mor-
ket, og le i min l i l le trem-
meseng, og mine foreldre
lod mig grede mig i soq,
s.1 jeg kunne lare, at det er
en uskik at yegne og grede

om nattetr, sA tror jeg, at '
jeg ville fole mig temmelig
forladt, ensom og maske
ogsA decideret angst. Nogle
sidder rnlske og tanker, at
det har garanter€t odelagt
vort, foraldrenes, samliv at
vor datter sover i samme
seng som vi. Hertil kan jeg
sige, at man behover jkke
nodvendigvis at elske i sen-
gen. Foretrekker man at
vare i enrum, sA kan det
ske i stuen, pA badevarel-
set, i naturen etc.

Jeg kunne ose af eksemp-
ler, hvor jeg ha! gjort det
modsatte af, hvad der anbe-
fales 9nr borneopdragelse,
Om jeg fer et mere eller
mindre harmonisk barn end
andre, ved jeg ikke. Det kan
kun tiden og uvildiges be-
dommelse afgore. NIen ind,
ti l  nu kan jeg i hvert faid
sige, at jeg har et sundt
barn, som aldrig er syg, na-
sten altid er glad og neget.
samarbejdsvil l ig, meget em-
patisk, men ogsA meget
selvstandig. Hun passes
uden problemer af andre,
hun gar sely pe eyentyr,
men vender ogse altid ti lba-
ge uden at yi behover at
lobe efter hende og rdbe ef-
ter hende.

Jeg siger ikke, at den
ovenfor beskreYne made e.
den eneste rigtige made at
gore tingene pl. Derimod
er det vigtigt at folge sine
egne folelser og impulser
omkring, hvad der er riStigt
og forkert. Det er vigtigere
end krit iklost at bruge alle
de velmenende og nogle
gange gode red, som man
fAr at forskell ige autorite-

f) cl. sorr er mig m$t
lJ magtpdliggende at /a
ssgt er, qt gennem at uQre
odsel med sin kerlighed til
barnel. gcnnetn at uere od-
sel ,ned at gore sig selu lil
ba/ilets trygge bcse, sd tror
jeg, at barnet fdr de opti.
male belingelser for at td-
uihle sig til et sterht, udad-
uendt, socialt beuidst oc
g i u e nd e m e n ne sh e. Ekie m-
plets magt er meget stor.
Er man karrig med sin kar-
l ighed, sd tror barnet, at det
er den rigtige mide at vere
pA. Er man uegennyttig og
viser kerlig omsorg for an-
dre, se prover barnet at ko-
piere denne opforsel. Dette
budskab kan for trogle ma-
ske virke som es banalitet,
men min erfaring er, at det
for mange ikke er sA selv-
folgeligt endda.
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Vi er efter min mening
desvarre alt for meset born
af et Freud-inspirerdt sam-
fund, hvor foraldre-barn re-
lationen mest piklabes ne-
gativt ladede begreber som
Odipus-konfl ikt, moder-bin-
ding etc. Vi bor naturligvis
ikke lukke ajnene for patolo-
giske relationer, men yi bor
som udgangspunkt betragte
foreldre-barn relationen
som en mulighed for at
have en uegennyttig karlig-
hedsfyidt reiation, og herti l
knytte positivt ladede be-
greber. Giver vi imidlertid
ikke yore born den store
plads i vore liv, som de bor
have, som naturlige med-
lemmer af familien og der-
med ogs, vere naturligt
med i vore goremdl, s,
frygter jeg det patologiske
samfund. Jean Liedloff si-
ger, at et barn har behov
for at v€re midt i et aktivt
menneskes liv. Barnets vig-
tigste beskaftigeise er at
vere vidne ti l , hvad de
voksne foretager sig. Denne
information forbereder bar-
net p^ at indtage sin plads
blandt andre mennesker ved
at have forstaet, hvad de
gor. Endvidere siger hun, at
born har behov for at se, at
man mener, de er naturligt
sociale mennesker med
gode hensigter, der prover
at gore det rigtige. Barnet
onsker en pAlidelig reaktion
fra de voksne, der kan vejle-
de det. Liedloff slar fast, at
barnet onsker at vide, hvad
det kan gore, og hvad det
ikke kan gore.

[f ere kommende foral-
l\ dre og nybagte foral-
dre: Gor jer den tjeneste at
frigore jer fra nogle af de
gamle dogmer. Sog evt. in-
spiration i Jean Liedloffs
bog, og overgiv jer sa til de
ultimativt gode folelser,
som helt sikkert vil komme,
hvis blot man slar fornuften
fra og lader instinkterne og
hjertet fa en mere fremher-
skende plads. Vor medfsdte
sans for, hvad der er bedst
for os, fortjener i denne
sammenhang en fremher-
skende plads, fordi intellek-
tet ikke ved ret meget om
vore virkelige behov.
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