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Vi kan ikk
e tage nog
et
for givet

Æ TNINGER
Er det rigtigt, at lige børn
leger bedst – eller er
det lige så godt at være
hinandens modsætninger?
Mød Dorthe og hendes
mand, der trods meget
forskellige temperamenter har levet sammen i
35 år, og Marianne, der
slet ikke deler sin mands
altopslugende interesse.
Modsætninger kan få flere
udfordringer, men hvis
man er parat til at tackle
forskellighederne, kan
man få et meget udviklende forhold.

V

enner og bekendte siger ofte til
Dorthe laCour (56 år), at hun og
hendes mand, Flemming (58 år),
er meget forskellige. Dorthe er
jurist, journalist og kommunalpolitiker, og Flemming er civilingeniør, nu privatpraktiserende
matematiklærer. Men deres forskelligheder
går ikke så meget på uddannelse og job.
Før interviewet har Dorthe lavet en lang
liste, der tydeligt viser, at de er hinandens
modsætninger, hvad angår temperament
og personlighed. Alligevel har de formået
at være sammen i 35 år, har to voksne børn
og to katte sammen. De stortrives i hinandens selskab.
Dorthe mener selv, at det skyldes en gensidig respekt for hinandens forskellighed.
– Jeg er ikke sikker på, at jeg kan forudse
præcist, hvad Flemming vil gøre i forskellige situationer, fordi vi er så forskellige. Det
gør, at vi er nødt til at tale mere om tingene,
for jeg kan ikke tage noget for givet. Havde
vi begge haft behov for at lave hinanden om,
er jeg sikker på, at vi ville have haft store
udfordringer. I løbet af de 35 år vi har været
sammen, har vi mere og mere set styrken i
at være forskellige, siger Dorthe.
Da Dorthe mødte Flemming, forelskede
hun sig i ham, fordi han kunne udfordre
hende intellektuelt.
– At jeg faldt for ham, havde sikkert også
noget at gøre med hans temperament, men
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det var jeg ikke bevidst om dengang,
for så var vi nok ikke blevet gift. Flemming har et meget roligt temperament,
hvor jeg er mere opfarende. Han har
meget nemmere ved at tale med alle
mennesker, end jeg har. Jeg skal nogle
gange tage mig sammen for at være åben
og modtagelig. Min meget demente mor
kunne han for eksempel sagtens tale med.
Han gik bare med på det, hun sagde, hvor
jeg blev frustreret, når det, hun sagde, ikke
var sandt. Til sidst kunne hun bedre huske
Flemming end mig.

Tålmodighed eller ej
Hvor Flemming er meget tålmodig, bliver
Dorthe hurtigt irriteret og er langt mindre
vedholdende, end han er. Da deres børn
var i skolealderen, kunne Flemming sidde
i timevis og forklare tingene pædagogisk,
hvor Dorthe hurtigt blev irriteret, når der
var noget, de ikke forstod. Nogle gange kan
Flemmings tålmodighed irritere Dorthe.
– Hvis computeren opfører sig underligt,
kalder jeg på Flemming, som bliver ved og
ved og ved med at prøve at løse problemet.
Forleden skulle jeg til at købe en ny mus,
så snart jeg opdagede, at den ikke virkede.
Flemming standsede mig og fik den skilt
ad og renset, så nu virker den igen. Men
sådan er det ikke i alle situationer, for nogle
gange bliver jeg endnu mere utålmodig af
hans tålmodighed. Så spørger jeg mig selv,
hvorfor vi dog ikke bare kan købe noget
nyt, i stedet for at han bliver ved med at
prøve at få noget til at fungere. Det kan
irritere mig. Men det skal siges, at han får
løst rigtig mange ting.
I typiske forhandlingssituationer i ægteskabet som f.eks. at købe bil og ting til
hjemmet synes Dorthe, at hendes mand
er sej at forhandle med.
– Han argumenterer og står fast, hvor
jeg hurtigt vil hen til resultatet. Vi skændes ikke, for man kan ikke skændes med
Flemming – det er meget irriterende, siger
Dorthe og ler, men hun har vænnet sig til, at
det kun er hende, der råber og slår i bordet,
mens han er helt rolig.
– Jeg har selvfølgelig set ham råbe, men
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jeg kan tælle det på én hånd i
de 35 år, vi har kendt hinanden.
Det er ikke hans måde at løse
tingene på. Vi har selvfølgelig
haft diskussioner, og vi har også
haft lange, seje forhandlinger.
Alene at blive enige om farven
på vores køkkenskabe tog lang
tid. Jeg har for nylig været optaget af, at vi skulle købe nye
lamper til køkkenet, men Flemming synes ikke, at der er grund
til det, og det kan irritere mig –
jeg kan godt se, at de fungerer,
som han siger, men det kunne
se flottere ud med nye. Resultatet er, at der kan gå lang tid,
før vi får skiftet dem ud. I de
sidste 10 år har vi ikke kunnet
blive enige om et nyt sofabord,
så det lever vi med, ler Dorthe.

Beriger hinanden
Dorthe fortæller, at hendes
mand har en fast tro på, at alt
kan løses. Hun har derimod en
tendens til at tro, at tingene ikke
løser sig, og så begynder hun at
planlægge. Flemming ser ingen grund til at lægge planer
og tager problemerne, som de
kommer.

– Alligevel beriger vi hinanden, for jeg hjælper ham med at
se de udfordringer, som måske
kunne være der, mens han får
mig til at opdage, at der ikke
sker noget ved, at alt ikke er
planlagt ned i mindste detalje.
Han er til gengæld optaget af
detaljer i andre sammenhænge.
Når det gælder rejser, er parret sjældent enige om, hvornår
de skal tage hjemmefra. Dorthe
husker en pudsig episode for
noget tid siden, hvor hun heldigvis fik gennemtrumfet, at
de tog tidligt afsted:
– Vi var i lufthavnen halvanden time, før vores fly skulle
afgå, for jeg ville gerne shoppe
og spise lidt. Da vi viste vores
pas, opdagede Flemming, at
hans var udløbet. Han drønede
af sted, fik taget foto og nåede
at få lavet et midlertidigt pas,
mens jeg sad og spekulerede
på, om vi overhovedet kom med
flyet. Jeg spurgte mig selv: Hvordan kan man være så detaljeorienteret, som Flemming er, og så
overse, at ens pas er udløbet? På
den måde overrasker han mig.
Bagefter kunne vi grine ad det.

A
Alene at blive
enige om
farven på vores
køkkenskabe
tog lang tid

lene deres udseende
og udstråling gør, at
det er svært at tro, at
de er et par, når man
ser dem sammen.
Marianne Sass
Petersen (50 år) er
bogholder og går stort set altid i nette kjoler, mens hendes
kæreste Henrik (50 år) er kok,
har mange tatoveringer og går
i denim med broderier og grilllogoer på. På deres første date
forsøgte han at skjule sine tatoveringer under skjorten for ikke
at skræmme Marianne væk.
– Jeg blev skilt i 2003, og 14
dage efter mødte jeg Henrik på
nettet. Han var ikke en type,
jeg ville kigge efter på gaden,
men vi talte så godt sammen.
Jeg ville aldrig gå efter en, der
var tatoveret, og mine veninder
fik et chok, da vi blev kærester.
Men jeg dømmer ikke på udseendet, jeg går efter personen, og
han havde så meget at byde på. I
dag kan jeg se, at tatoveringerne
er en del af ham.
Marianne og Henrik har
også meget forskellig baggrund – Marianne er enebarn
og har boet på Amager hele sit
liv, mens Henrik har to brødre
og en søster og har sejlet verden rundt med sin far, som var
kaptajn.

Bruger al sin tid på mad

I de sidste ti år
har Dorthe og
Flemming ikke
kunnet blive
enige om et nyt
sofabord... så her
er det gamle.
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Henrik er passioneret kok og går
op i mad 365 dage om året. Han
står derfor også for al madlavning i hjemmet, og hverdagen
byder på gourmetmad.
– Jeg går ikke så meget op i
mad – jeg synes, at det kan være
lige så hyggeligt at spise frikadeller til middag. At maden er
et kunstværk, er vigtigt for ham,
men ikke for mig. Henrik bruger tid på at anrette maden på
sin tallerken hver aften, så det
ligner kunst. Jeg smækker maden på tallerkenen og går ikke
så meget op i, hvordan den ser
ud. Henrik fotograferer meget
ofte sin mad og lægger den på
Facebook. Jeg har aldrig taget
ét foto og lagt på nettet, siger
Marianne.
Hendes kæreste er opslugt af
barbecue-grill, mens Marianne
aldrig har prøvet at grille. Henrik griller i al slags vejr, uanset

Vi giver plads til hinanden
om det sner eller regner. Han
var den første danske dommer
nogensinde på Jack Daniels
World BBQ Champion Invitational Lynchburg Tennessee i
USA i 2016.
– Han fik at vide, at han skulle
være dommer en uge før konkurrencen. Det er den største
og mest nørdede konkurrence
i verden. Jeg havde ikke mulighed for at tage med ham på
grund af mit job, så jeg sagde,
at han bare skulle tage af sted
uden mig. Han kom hjem som
en meget glad mand. Jeg synes,
at det værste, man kan gøre,
er at begrænse den anden, så
hvorfor skulle han lade være
med at rejse til USA, bare fordi
det ikke passede mig at tage
med?, spørger Marianne.

Fokuserer på fordelene
Det er meget almindeligt, at
maddommere består af kærestepar eller gifte par, og man
stiller op til konkurrencer som
et team. Det mener Marianne
skyldes, at madlavning er så
tidskrævende en interesse, at

det kan give problemer, hvis
man ikke interesserer sig for
det samme.
Men Marianne valgt, at Henrik skal have sin passion for sig
selv, uden at hun skal stå og
være med til at bestemme.
– Når man er for ens og har
samme hobby, kan man nemt
komme til at amputere hinandens kreativitet. Så jeg har intet
imod, at han bruger masser af
tid på sin hobby. Jeg er også ekstrem med mine hobbies. Jeg går
for eksempel op i champagnesabling. Denne interesse delte
vi i flere år, hvor vi begge fik
gode placeringer, men så voksede Henriks interesse for BBQ
grill endnu mere, og han brugte
sit fokus på det i stedet.
Marianne rejser nogle gange
med Henrik, når han deltager
i konkurrencer. For nylig var
de i Holland, fordi Henrik var
blevet inviteret til at deltage i
en konkurrence som dommer
og underviser i VIP gourmet
cooking class på grill Smoker
(grill med røgsmag, red.). Henrik havde fået ny type Smoker,

Den største fejl,
mange kvinder gør,
er, at de ikke lader
mænd være mænd
og have deres
passion

han ikke prøvet før, og op til
konkurrencen øvede han sig
med den hver dag og kom op
på et højt undervisningsniveau.
– Han kan finde på at stå op
sent om natten for at passe sin
smoker. Noget mad skal for eksempel stå 16 timer på grillen.
Hans enorme engagement for at
grille og smoke ville jeg slet ikke
have tålmodighed til. En gang
imellem kan jeg blive lidt træt af
at høre om mad, men så får jeg
ham til at tale om noget andet.
Alligevel synes Marianne

ikke, at kærestens store fokus
på mad og grill er et problem.
– Vi taler meget sammen hver
eneste dag om alt muligt. Vi har
altid noget at tale om, selv om vi
har været sammen i 14 år. Den
største fejl, mange kvinder gør,
er, at de ikke lader mænd være
mænd og have deres passion.
Hvis man går i spåner over det,
skal man måske se på sig selv
og eventuelt finde på en hobby
selv. Jeg er vild med at sable
champagne, og Henrik finder
sig også i at tage med til sabelfester rundt omkring på slotte
en gang imellem med mig. Her
møder han andre kokke og får
udvidet sit netværk. Så vi forsøger begge at fokusere på fordelene ved den andens hobby
og glæde os over de oplevelser,
vi får, rejser osv. Det har været
meget udviklende for os begge,
at vi er så forskellige. Det handler om at være åben over for, at
den anden ikke ligner én. Så
må man hellere pudse vinduer
lidt oftere, hvis der bliver grillet
meget, siger Marianne.
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Anne-Dorthe
Davidsen er psykoog parterapeut med
klinik i Hørsholm
og Charlottenlund.
Læs mere om
Anne-Dorthe på
net-terapi.dk.

Se tingene fra den
andens side

D

e fleste har i vennekredsen et
eller flere par, som er så forskellige, at man ville undre sig over,
at de er sammen, hvis man ikke
kendte dem. Nogle gange er temperamenterne meget forskellige
– den ene er måske indadvendt,
den anden er udadvendt. Andre gange kan
modsætningsforholdet handle om alder,
kultur, social baggrund, religion osv.
Men er der rigtigt, at lige børn leger bedst,
eller er det lige så godt at være hinandens
modsætninger? Det har psykoterapeut og
parterapeut Anne-Dorthe Davidsen et bud
på:
– Hvis man er meget forskellige, kan det
være en udfordring, hvis man ikke indrømmer over for sig selv og hinanden, at det er
tilfældet. Udfordringen er typisk, at den ene
tilpasser sig den anden for meget. Måske
elsker man at ligge på stranden i sine ferier
eller hjemme på sofaen i weekenderne. Så
forelsker man sig i én, der hader at ligge
på stranden, men elsker at se historiske
seværdigheder eller dyrke sport i sin fritid.
Hvis man tilpasser sig for meget, går man
hele tiden på kompromis og får derfor aldrig
gjort det, man har behov for. Hvis man i
begyndelsen af et forhold lader, som om
man vil det, den anden vil og så senere
prøver at ændre det, vil det som regel give
problemer.
Derfor er det vigtigt at italesætte modsætningerne så tidligt som muligt i parforholdet. Det kan man ifølge Anne-Dorthe
Davidsen kun, hvis man er villig til at er26
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Usagte forventninger
bliver ikke til
noget – og tit
til skuffelser
kende, at man er forskellige, og at der ikke
er nogen, der er forkert, men at det er i orden
at være forskellig eller ville noget forskelligt.
– Det er en god idé at få talt om, hvordan
man kan respektere hinandens forskelligheder. Det er vigtigt at være ærlige om, hvor
stor betydning det har for parforholdet.
Hvis man har forventninger til den anden
og forholdet, så tal om dem, for usagte forventninger bliver ikke til noget – og tit til
skuffelser. Man kan komme til at mistrives
i sit parforhold, hvis man ikke kan leve ud
fra det, der er vigtigt for en.
– Hvis man på et tidligt tidspunkt i forholdet får talt om alle de områder, hvor man
er forskellige, er det nemmere at finde ud
af det sammen. Eller også kan man finde
ud af, at man er nødt til at bryde op, fordi
man ikke vil give køb på noget.

Accept og respekt
Om det er bedst at være ens eller forskellige,
handler om, hvordan man tackler forskelligheden.
– Det kan blive kedeligt og alt for forudsigeligt, hvis vi er for ens. Så er det ofte
bedre at kunne inspirere hinanden med
forskellighed, men det kræver, at man er
villig til at acceptere og respektere hinanden. Tryghed og kontakt genererer vækst.
– Hvis man ved, at den anden er der for
én og respekterer én, som man er, har man
en god kontakt, der skaber tryghed. Men
hvis man ikke føler sig respekteret, føler
man sig utryg. Og så kan forskelligheden
skabe utryghed og spænding. Man ved ikke,

hvad der sker, hvis man insisterer på at gøre
noget, der er vigtigt for én, som den anden
ikke vil. Går han eller hun så?
Anne-Dorthe Davidsen anbefaler, at man
søger hjælp hos en parterapeut, hvis det er
svært på egen hånd at tale om forskellighederne. Og gerne før man er for etableret
i sit parforhold.
– Hvis man får et nyt parforhold som midaldrende, er det ekstra vigtigt med støtte og
vejledning, fordi man har en lang historie
med sig. Man har måske flere forliste forhold bag sig, som hænger sammen med,
at man altid har været sammen med en,
der er ens modsætning. Terapi kan derfor
være med til at forebygge endnu et forlist
parforhold.
Det, vi forelsker os i, bliver ofte det, vi
senere bliver skilt over. Måske forelsker
man sig i en rolig mand, som man ubevidst
håber, kan give én selv mere ro. Men nogle
år senere synes man, at han er for kedelig,
fordi man nærmest skal sende ham en ansøgning 14 dage, før man skal lave noget
sammen. Han forelskede sig i ens livlighed,
men nu synes han, at man er for støjende.
– Parforhold handler meget om kompromiser, om at være villig til at se tingene
fra den andens side, give plads og undgå
begrænsninger. Hvis man i stedet for at
irritere sig over den andens forskellighed
kan forholde sig nysgerrigt og rumme den,
kan man være heldig at få et parforhold,
hvor man har mulighed for at udvikle
sig som menneske, siger Anne-Dorthe
Davidsen.
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