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Nærhet

ER KOMPLISERT
Vi kommuniserer stadig mer digitalt, mens det blir mindre av
de fysiske møtene. Hva gjør det med oss?
Journalisten, gestalt-terapeuten og bloggeren Kristine
«Antisupermamma» Henningsen skrev boka «Nærhet i
tastenes tid» for å utforske dette. Alle former for nærhet er
kompliserte, og vi burde snakke mer om det, mener hun.

–
TEKST: ANDREAS AUBERT
FOTO: PRIVAT OG NINA RUUD

– Hvis man forteller om noe vanskelig på
Facebook, får man masse hjerter i respons.
Det kan være halvfølte, ektefølte eller ikke
følte i det hele tatt. Det er ikke det samme
som når et annet menneske sitter nær deg,
og kjenner på smerten sammen med deg, sier
Henningsen.
Vi kan ha forskjellige typer nærhet med
andre, f.eks. fysisk, mental og følelsesmessig
nærhet. I boka nevnes en mann som følte
han var utro hvis han hadde en veldig berikende intellektuell samtale med en annen
kvinne enn partneren. Forfatteren har ikke
et entydig svar på om dette er utroskap eller
ikke, og synes disse grensene særlig blir
vanskelige i forbindelse med chatting.
ET INDRE FØLELSESKOMPASS

Hun kjenner mange kvinner i parforhold
som har chattet med en ukjent mann.
De har tillagt mannen egenskaper han ikke
har, og forelsket seg i en fyr de aldri har møtt.
– Er det utroskap? Det kommer an på

hva man chatter om. Er det av seksuell art?
Er det et vennskap? Det er vanskelig å svare
på, men det er klart at nærheten vi kjenner til
den andre – som vi ikke har møtt – er bygget
på ustø grunn.
– Noen som chatter har kanskje unnlatt å jobbe med utfordringer i parforholdet
via en åpen og ærlig dialog med partneren.
Så prøver de å fylle noen av de umøtte behovene via chatten i stedet. Da blir det kanskje
en form for utroskap?
– Ja, det blir det. Til syvende og sist kjenner man på det selv, at man har vondt
i magen, at man går bak ryggen på noen,
sitter å chatter på do osv. Hemmelighold er
en viktig indikator. For meg ville det være en
verre form for svik hvis min mann begynte
å gjøre noe bak ryggen min, skjule det og
lyve om det, enn om han sa at han har ligget
med en annen.
Det viktigste er at vi navigerer etter et
indre følelseskompass, synes Henningsen.
– Nærmer jeg meg grensen til å gjøre noe

Forfatter og terapeut Kristine Henningsen utfordrer
oss til å bevisstgjøre hva
våre moderne levevaner gjør
med relasjonene våre. Hva
skjer med den menneskelige
nærheten?

NÆRHET I TASTENES TID

Kristine «Antisupermamma»
Henningsen
* blogger, lager podcasts og foredrag
som Antisupermamma
* født 1974, oppvokst i Oslo
* har mann og tre barn
* har de siste fire årene bodd i Spania
og Panama
* utdannet journalist og gestaltterapeut
* har skrevet tekster for magasiner,
aviser og fagblader i 15 år
* har siden 2012 skrevet 27 egne bøker
(mange av bøkene er relativt korte),
hvorav mange er romaner for henholdsvis
ungdom og voksne
* har jobbet i radio, som voice-over,
lydbok-innleser og reklame-stemme
* behersker også grunnleggende tegnspråk,
har jobbet som begravelsesagent, på
storkjøkken og som produksjonsassistent
på en TV-dokumentar
* er spaltist for VG (Familieklubben)
samt = Oslo

Forfatter gestalt-terapeut og "antisupermamma" Kristine Henningsen.

på at det er sant. Her blomstrer barna virkelig, på tross av at mange av dem har opplevd
vanskelige ting, sier Henningsen.
Hun og familien bodde i gjestehuset i barnebyen, men tilbragte mye tid sammen med
SOS-familien i det nærmeste huset. SOS-barnebyer hadde på forhånd god kjennskap til
Henningsens arbeid og engasjement
rundt foreldrerollen og viktigheten
NÆRHET I EN SOS-BARNEBY
av en trygg oppvekst.
– Som antisupermamma er
Intervjuet gjøres mens hun for
Til vanlig bor Henningsen og
en måned bor i en SOS-barneby
familien i Priego de Cordoba –
jeg opptatt av at jeg ikke sitter
i Nepal. SOS-barnebyer er en interen provinsby på innlandet i Spamed noen fasit. Når man velnasjonal humanitær organisania (en times tid utenfor byen
sjon, som jobber for at barn over
Cordoba). Hun og mannen jobber
ger noe, velger man samtidig
hele verden skal få stabil omsorg
(mye nettbasert), og barna går på
bort noe annet.
fra voksne. Organisasjonen foreen spansk skole. Tidligere bodde
bygger at barn mister omsorg fra
de et år i Panama. Der skrev Henfamilien sin, og den gir barn som
ningsen artikler for norske medier,
er uten trygge voksne stabil omsorg i en ny
– Vi utforsket den felles plattformen vi står og hun skrev boka om nærhet, nå utgitt på
SOS-familie. Organisasjonen har gjort forel- på som foreldre, enten man er SOS-mor eller Flux Forlag.
drerollen til en profesjon, med ansatte SOS- biologisk mor. Jeg ble trygg på at barn tren– Vi reiste til Panama i 2015 på lykke og
foreldre over hele verden. I barnebyen i Nepal ger to ting for å vokse og blomstre: Trygghet fromme med tre barn, da 4, 6 og 8 år gamle.
har SOS-mødrene rundt åtte barn hver, samt og grenser – og i dette ligger kjærlighet. Når Siden har vi bodd forskjellige steder i Spania.
et godt støtteapparat rundt seg.
du ser barna i SOS-barnebyer, ser du beviset
som ikke er bra, får jeg fysiske signaler som
forteller meg dette. Det spiller ikke så stor
rolle hva handlingen er, følelsen av at det er
noe som skurrer er viktigere. Jeg tror mer på
å navigere etter det, enn noen absolutte regler.
Parforhold har forskjellige normer og regler
innad for hva som er greit og ikke greit. Sånn
bør det være.
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I mars 2018 flyttet Henningsen, mannen og
deres tre sønner inn i barnebyen, for å finne
ut av nettopp dette – hva er det viktigste for
å lykkes i foreldrerollen og familielivet? Og
hvordan kan omsorg endre liv? Erfaringene
og opplevelsene herfra er blitt til tre filmer,
som man kan se på sos-barnebyer.no.

Kristine jobber nå i et prosjekt med SOS-barnebyer. Foto Nina Ruud
Kristine Henningsen bodde et år i Panama. Her skrev hun også boka om nærhet.

REISING OG TILHØRIGHET – PÅ GODT
OG VONDT

lik oppvekst, med to foreldre som har vært
godt gift og bodd på samme sted hele livet.
Hun og mannen snakker mye om hvorvidt det de gjør er riktig eller galt osv. De
er samtidig klare på at de skal flytte tilbake til
Norge før eller senere. De har et godt forhold
til familien og er mye i Norge om jula.

– I løpet av få år har barna våre vent seg til –
på godt og vondt – å måtte tilpasse seg mange
forskjellige kulturer. Ungene våre er vant til
å tilpasse seg nye omgivelser, så de gled rett
inn her. Det var forundrende for de voksne
i barnebyen.
– Noen fagfolk mener at barn
som flytter mye rundt i oppvekJeg er veldig åpen for at jeg
sten kan få vansker med å etablere tilhørighet. Dette er gjerne
kan ha gjort feil. Med den
familier som flytter innad i hjemholdningen kan man snakke
landet grunnet f.eks. stadig skiftende arbeidssituasjon eller av
om det og reparere litt i
økonomiske årsaker. Deres flytettertid.
ting utenlands har altså et annet
utgangspunkt.
– Som antisupermamma er jeg
opptatt av at jeg ikke sitter med noen fasit.
Henningsens tre gutter har bare 1,5 år
Når man velger noe, velger man samtidig i mellom hver av seg og er bestevenner.
bort noe annet. Alt er litt på godt og vondt.
– De åpner opp den ringen sin og inkluJeg aner ikke hvilke ringvirkninger flyttin- derer andre, men når vi reiser et nytt sted for
gen vil ha på barna. Jeg er oppvokst i Oslo, en kortere periode er det primært de tre.
mannen min i Drammen. Vi har hatt veldig At de har den styrken i samholdet mellom

seg, gjør alt enklere. Vi kunne ikke hatt denne
livsstilen hvis det ikke var slik.
LEK, UTFORSKNING OG Å TENKE
UTENFOR EGEN FAMILIEBOBLE

– Når du som blogger og foredragsholder
bruker uttrykket «antisupermamma», virker
det som det ligger en slags nullstilling
i det. At ved å slippe strevingen, tillate
oss å gjøre feil og å ha en undrende,
utforskende holdning, så åpner veldig
mange muligheter seg. Det virker som
du har en leken tilnærming til livet, der
det ikke handler om rett eller galt, men
å gjøre seg erfaringer. Er det dette du
også ønsker å inspirere andre til som
en mulighet?
– Ja, det er absolutt det. Ved å flytte
utenlands har jeg observert at det er
mange forskjellige måter å oppdra barn på.
Hvis man bor i Norge i et lite miljø, er det
lett å tenke at det finnes en fasit. Jeg har blitt
stadig tryggere på at jeg selv må finne ut av
oppdragerrollen. I mange tilfeller vet jeg ikke
om det jeg gjør er riktig eller feil. Uansett,
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– I løpet av få år har barna våre vent seg til – på godt og vondt – å måtte tilpasse seg mange forskjellige kulturer, sier forfatter
Kristine Henningsen.

hvis barn får det helt grunnleggende – kjær- mine barn som var her i barnebyen. Å bli født gjennom kroppsspråk, fysisk kontakt osv.
lighet, grenser og trygghet – så går det så bra akkurat innenfor de grensene i nord oppi der, Når jeg er her, har jeg mange samtaler med
som det kan gå, sier hun.
er som å vinne i Lotto. Antisupermamma står SOS-moren i nabohuset, som er buddhist.
Hvis barna hennes som voksne ønsker for lekenhet osv., men også for å tenke større Hun synes det er forunderlig at europeere har
om å snakke om ting som har vært vanskelig, enn sin egen familieboble.
så mye ensomhet, gamle mennesker blir stuet
skal hun være åpen for at hun bare har vært
bort osv. Det er helt utenkelig her, familien
et menneske.
er essensiell og man er en viktig del av noe
– Jeg skal ikke slå i bordet med
større. Alle måltider spises sammen
at alt jeg har gjort har vært riktig.
i huset. Ensomhet er for henne et helt
Jeg er veldig åpen for at jeg kan
ukjent begrep. Psykiske problemer
– Jeg vil ha unger som tenker
ha gjort feil. Med den holdningen
forekommer, men det er lite av det,
mer globalt, som ser litt
kan man snakke om det og repasier Henningsen.
rere litt i ettertid.
I boka omtales også fenomener
utenfor seg selv og sin lille
som ser ut til å ha blitt borte fra
I Norge er det mange foreldre
verden.
vår kultur mye lenger tilbake enn
som dyrker barna sine og stiller seg
til tjeneste for dem på alle mulige
ved digitaliseringen som tiltok med
måter, opplever Henningsen. Det
stor fart rundt årtusenskiftet. F.eks.
er ikke riktig for henne å oppdra
skriver hun om forholdet mellom
menn i Marakesh. De holder hverbarna sine på den måten.
DEN AVSTENGTE KROPPENS ÅRHUNDRE
– Jeg vil ha unger som tenker mer globalt, I barnebyen ser hun noe vi har mistet i vår andre i hånden, klemmer hverandre osv.
som ser litt utenfor seg selv og sin lille verden. digitaliserte kultur. Foreldrene er i huset Samtidig har landet et veldig dømmende
Det tror jeg både barna selv og verden tren- i en ring rundt barna, de er tett på hele tiden, syn på homofili. Henningsen hevder denne
ger. Mange barn er født på gata, har sett for- og det er veldig mye av de ekte møtene.
kontakten mellom menn tidligere eksisterte
eldrene sine omkomme osv. Vi har et ansvar
– Det gjør noe med meg. Det er en ro og også i Norge. Hun ser det samme fenomenet
for de barna også. Det kunne like gjerne vært ekthet, og så får man mye informajson inn i Nepal.
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Boka Antisuper har undertittelen
Hvordan leve best mulig som et helt
vanlig menneske? I Henningsens virke
under Antisuper-paraplyen ser gjennomgangstemaet ut til å være: Hvordan
kan vi forholde oss til oss selv og andre
slik vi faktisk er – i all vår ufullkommenhet og i møte med livets uforutsigbarhet
– og leve godt med det?

– Guttene og mennene går og holder rundt fikk barn.
hverandre, tar på hverandre osv. – faktisk
– Da jeg begynte å amme var jeg helt ufori mye større grad enn kvinnene gjør det seg beredt på den voldsomme symbiosen som
i mellom. Mannen min og barna mine syntes ligger i å få en baby. Det syntes jeg ikke var
i begynnelsen at dette var ganske ubehagelig ensbetydende ok. Jeg trodde jeg skulle bli ver– unntatt den mellomste, som er veldig glad dens varmeste, mest nærværende mamma.
i kroppskontakt. Jeg forklarte dem at dette Jeg er nok det også, men også veldig mye
er del av kulturen. I Norge lærer
gutter fort at den klemmingen og
leiingen er noe småjenter driver
Det er normalt at den sterke
med. Samtidig vet vi statistisk sett
nærheten man føler til barna
at det er mange flere menn som
blir ensomme, begår selvmord osv.
de første årene tidvis kan
I samlivsbrudd ser vi at kvinner
oppleves veldig vanskelig.
ofte har et mye større støtteapparat rundt seg, med nærere forhold
til sine venninner. Vi har levd med
homofobi i lang tid. I likhet med
kjønnsforsker Jørgen Lorentzen
snakker jeg ofte om forrige århundre som annet. Det er normalt at den sterke nærheten
den avstengte kroppens århundre.
man føler til barna de første årene tidvis kan
oppleves veldig vanskelig.
AMBIVALENS OVERFOR ENS NÆRMESTE
Det er viktig for henne å ta bort skammen
Nærhet er slettes ikke bare lett. Det har rundt dette.
Henningsen kjent sterkt på, særlig da hun
– Den gang holdt jeg innimellom på å bli

gal. Jeg ville bare bort, og hadde mye dårlig
samvittighet for det. En annen mor sa: «de
første årene følte jeg at det å ha små barn var
som å være i fengsel og ha en svart kule med
kjetting rundt beina.» Da gråt jeg, fordi det
var slik jeg selv hadde følt det. Det er viktig å
snakke om dette, og å forstå at det ikke betyr
at man mangler kjærlighet. Selvsagt
elsker man barna sine, men det er
samtidig så krevende å ha barn. Likevel er det vanskelig å snakke om dette
uten å bli beskyldt for å være kald osv.
Hun har opplevd at det innimellom føles rart når hun gir en klem
til noen hun er veldig glad i. I andre
situasjoner kan hun holde rundt et
menneske hun ikke kjenner så godt
– i flere minutter. Hun undres over
hvorfor det er slik.
Det var viktig for henne at boka ikke
skulle framstille det som at vi skal ha mer
nærhet, og så ordner alt seg. Hun ville heller ha vinklingen «hvordan kan vi regulere
nærheten så den blir mer hensiktsmessig for
oss selv – både mentalt og fysisk?»
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Dharma Mountain
Dharma Mountain Meditation
& Freedom Resort holder til i
Hedalen (Valdres) og tilbyr ulike
aktiviteter innen yoga, meditasjon
og tilstedeværelse. Det er et sted
i vakre omgivelsener hvor mennesker kan gjenfinne sin indre
fred, sitt sanne potensial som
menneske på et fysisk, emosjonelt
og åndelig nivå. Sjekk websiden
for kommende aktiviteter:
www.dharmamountain.com

ÅPNE FORHOLD – EN PRAKTISK
LØSNING?

frihet i parforhold på alle mulige måter,
heller enn å tvangsmessig si «du skal gjøre
det, ikke det osv.»
– Det er fint å ha de grensene, og innenfor
grensene kan man gjøre som man vil. Samtidig blir ting ofte veldig spennende når det

Polyamori er å ha åpne forhold. Man har
romantiske og seksuelle relasjoner til mer enn
én person av gangen, og alle involverte vet
om dette. Henningsen skriver at disse parene
i noen tilfeller er mer fornøyde
enn monogame par. Det skyldes
ikke nødvendigvis friheten i det
Jeg håper vi kan snakke mer
seksuelle, men bedre og mer åpen
kommunikasjon.
om disse tingene, heller enn
– Av den grunn kan åpenhet til
å bli helt rigide. Jeg tror det
andre enn partneren potensielt
bane vei for enda større nærhet
kunne redde en del
til partneren. Monogami blir staparforhold.
dig mer uforståelig for meg – at vi
på 2000-tallet skal gifte oss rundt
25-års alder, og så skal vi henge alt
romantisk, seksuelt og vennskapelig på det er forbudt – den berømte forbudte frukten.
ene mennesket. Det virker helt surrealistisk,
Eksempelvis kom en mann hjem til kona
selv om jeg på mange måter gjør det selv. og sa: «jeg er redd jeg har blitt rammet av en
Mange er enige om at det er noe snålt der, voldsom forelskelse.» Så inviterte kona den
likevel lever vi slik og tror at det er den eneste andre kvinnen hjem.
rette måten å leve på.
– Det gled over i vennskap – som det ofte
Hun får stadig mer tro på å gi hverandre gjør. Jeg håper vi i hvert fall kan snakke mer
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om disse tingene, heller enn å bli helt rigide.
Jeg tror det kunne redde en del parforhold
hvis man klarer å åpne opp litt om slike tema.
Da tror jeg man kunne få en ny dybde og ikke
være så redde.
En av Henningsen venninner har et forhold til en gift mann, der kona hans
støtter dette.
– Ekteparet er veldig glad i hverandre og er gode venner. De bor på
gård sammen og har ikke lyst til å
bryte opp – de ønsker at barna skal
kunne bo der. Samtidig har han en
elskerinne, som kommer på besøk
jevnlig. For ekteparet er ikke dette
et problem, men omverdenen er helt
i harnisk. Jeg blir veldig provosert
av at folk skal bry seg med hvordan andre lever. Så lenge ingen tar skade av
slike løsninger, skyldes slike angrep en toskete moral som ikke har rot i noe som helst.
I stedet skal man rive barna opp fra hjemmet,
veksle mellom to bosteder osv., og det skal
være bedre?

Om man kan være i et forhold
over tid og akseptere at alt er
i endring hele tiden, kan det bli
en helt ny dybde og nærhet.
– Å bli født akkurat innenfor de grensene i nord oppi der, er som å vinne i Lotto. Antisupermamma står for lekenhet osv.,
men også for å tenke større enn sin egen familieboble, sier kristine Henningsen.

DYNAMIKKEN MELLOM MENN OG
KVINNER

Men nå er jeg trygg på at vi har noe dypere
enn fysisk tiltrekning. Og vi har kommet oss
gjennom tøffe perioder sammen. Om man
kan være i et forhold over tid og akseptere at
alt er i endring hele tiden, kan det bli en helt
ny dybde og nærhet. Det fysiske kan oppleves

kanskje urealistisk for de aller fleste?
– Absolutt. Vi bombarderes av VG-artikler
Er det alltid et seksuelt element i dynamikken
– så mye sex skal vi ha osv. Mange par oppmellom menn og kvinner, selv når man bare
lever at de etter hvert har sex mye sjeldnere,
er venner? Ja, hevder Heningsen i boka. Igjen
kanskje de til og med ikke lenger har sex.
opplever hun at løsningen er å snakke mer
De lever utmerket godt med det.
om dette, så det blir mindre tabu.
Der må man få lov til å velge selv.
Det betyr ikke at det seksuelle må
Heller enn at det legges press på en
tas ut i handling.
og man begynner å analysere forhold
Jeg liker å kommunisere med
– Jeg liker å kommunisere med
som det ikke er noe galt med i det
menn i større grad enn med kvinmenn i større grad enn med
hele tatt, ut fra sånne kriterier.
ner, selv om jeg har mange gode
kvinner, selv om jeg har manvennniner også. Mannen min
liker å kommunisere med kvinner.
ge gode vennniner også.
Les mer:
antisupermamma.no
Da tenker jeg «hvorfor skulle den
flux.no
kontakten begrense seg til eksklusos-barnebyer.no
sivt oss to?»
Hun anser mannen sin som sin
beste venn, som hun kan snakke om absolutt mindre viktig, uten at man trenger å engste
alt med. Relasjonen bærer stadig mer preg seg. Graden av fysisk kontakt kan variere
av en sjelsforbindelse etter hvert som de har – i et hvert parforhold og i ulike faser. Her
kjent hverandre lenge.
er det bare paret selv som som vet «fasiten».
– Denne mentale nærheten har ført til en
– Tilsynelatende framstilles det som et ideal
trygghet mellom oss. I begynnelsen var jeg at den type sex man har på begynnelsen av et
veldig forelsket i ham og var kjempesjalu. forhold, skal vare nærmest hele livet. Det er
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