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Julen er hjerternes fest, si-
ger man, men sandheden 
er, at ferietid tærer på par-
forholdet. det oplever le-
re parterapeuter, som BT 
har talt med. Og denne vin-
ter mere end sædvanligt. 

- Det har været en klart mere 
travl januar end normalt. Et 
slag på tasken er 25 procent 
lere henvendelser, siger par-
terapeut Kasper Larsen, der 
har hat egen praksis i 12 år. 

Den samme oplevelse har 
parterapeut Katrine Axholm, 
der ser et tydeligt mønster i 
tidspunktet for, hvornår dan-
skerne typisk søger om hjælp 
til den haltende kærlighed.   

- Jeg vil tro, at der har været 
30-50 procent lere henven-
delser i januar, og det handler 
kort sagt om, at vi lige har hat 
ferie, hvor vi har været rigtig 
meget sammen. Jeg mærker 
altid en stigning eter som-
mer- og juleferie, fordi de ting, 
som vi ellers lygter fra ved at 
arbejde, kommer væltende 
ud af skabet, når vi bliver kla-
sket sammen i en ferie, siger 
hun.

Villige til at kæmpe

Årsagerne til, at man har brug 
for hjælp, har ikke ændret sig 
markant. Men danskerne er 
blevet mere villige til at kæm-
pe for kærligheden og opsøge 
den nødvendige hjælp, siger  
stort set alle de parterapeuter, 
som BT har talt med. 

- Det moderne menneske 
er mere ansvarligt og aktivt, 
og det betyder, at fordi vi el-
sker hinanden, så er vi fast 
besluttet på at gøre noget, si-
ger parterapeut Peter Kongs-
haug.

Han peger på, at ferierne gi-
ver folk tid til at indse, at pro-
blemerne ikke bare kan kla-
res på et øjeblik, men kræver 
længere tid. Og her kan lige 
præcis januar måned være 
tidspunktet til at gøre noget 
nyt. 

- Det er lidt ligesom et nyt-
årsforsæt, siger han. 

Peter Kongshaug oplever 
samtidig, at danskere gene-
relt søger hjælp på et tidligere 
tidspunkt i dag, end man 
gjorde før i tiden. Og det bety-
der, at det parforhold, som er 
ved at gå under, hurtigere og 
nemmere kan rettes op igen.

- Folk er blevet bedre til at 
komme tidligere, og derved 
har de ikke nået at ødelægge 
muligheden for at hjælpe sig 
selv. Når der eksempelvis er 
utroskab involveret, tager 
folk det tidligere op og har 
større tolerance og forståelse 
for, at der er noget, der halter 
i forholdet, siger Peter Kongs-
haug.

Også unge går i parterapi

Den udvikling genkender 
parterapeut Camilla Kram-
vig også i sin praksis, hvor 
hun hæter sig ved, at også 
den yngre generation er kom-
met mere på banen i de se-
nere år: 

- At gå i parterapi er ikke 
længere så tabuiseret, og 
mange unge ser nu en værdi 
i, at man ikke bare giver op. 
Jeg ser også par i begyndel-
sen af tyverne, som opsøger 
hjælp. Ikke nødvendigvis 
fordi de regner med at være 
sammen for evigt eller har et 
elendigt forhold. Mange bru-
ger det også forebyggende og 
til at lære at forstå hinanden 
bedre.

Vinteren presser p

’’ Folk er 
blevet 

bedre til 
at komme 
tidligere, og 
derved har 
de ikke nået 
at ødelægge 
muligheden for 
at hjælpe sig 
selv 

Peter Kongshaug,  

parterapeut

den kolde vinter 
får nu lere par 
til at indse, at der 
er dømt krise i 
kærligheds-livet, 
siger parterapeuter

Vinteren er normalt en travl 

tid for parterapeuter, men 

flere oplever lige nu en 

usædvanlig stor tilgang af 

kunder.  Foto: Iris
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Vinteren presser parforholdet

Krisehjælp
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Datingsites, chat, Facebook 
og swingersider, men også 
sms’er har givet nye grunde 
til uro i parforholdet sam-
menlignet med for ti år si-
den. Det siger Kasper lar-
sen, der er parterapeut. 

- Her kan det være, at der 
dukker en gammel be-
kendt frem, som den ene 
part synes er okay, mens 
den anden ser det som 
følelsesmæssig utro-
skab, hvilket er lige 
så slemt som seksuel 
utroskab, siger Kasper 
Larsen.

Og det er da også 
fortsat  seksuel 
utroskab, der top-
per problemlisten, 
når danskerne 
tager til partera-
peut, lyder det fra 
Kasper Larsen. 
Derefter følger 
problemer med 
nærhed, kom-

munikation, tillid og mangel på sex.
- Det kan få folk ud i en krise, hvis 

der er uoverensstemmelser i kerne-
værdierne – det kan være politisk, 
seksuelt, religiøst eller økonomisk. 
Der må man gøre boet op og vurdere, 
om partneren også er så sød, at man 
kan holde fast i vedkommende, siger 
Kasper Larsen.

Parterapeut Camilla Kramvig ser 
vejret som en anden udløser af kriser 
i parforhold. 

- Jeg oplever, at vejret påvirker 
mange parforhold. Rigtig mange li-
der af det manglende solskin, og det 
er blevet mere voldsomt end de andre 
år. Det gør folk depressive, hvilket jo 
kan medføre manglende sexlyst og i 
sidste ende et skrantende forhold, si-
ger hun.

De irriterende børn
Martin Østergaard er også partera-
peut. Han har oplevet, at særligt et 
problem er vokset de seneste ti år, 
nemlig sammenbragte børn. 

- Det skyldes, at vi synes, at andres 
børn er irriterende. Mænd har dog 
lidt mere teflon på og vinker det væk. 
Kvinder har det sværere med dem. 
Det er kvinderne, der har bukserne 
på i hjemmet og involverer sig mere 
i, hvordan barnet opfører sig. Det er 
historien om den onde stedmor – hun 
findes altså også udenfor eventyrene. 

Derfor ryger 
forholdet

Nødhjælp 
til dit  
parforhold

sørg for tid til at 
snakke sammen i 
fred og ro.

Kig din partner 
i øjnene uden 
at sige noget. 
Når partneren 
spørger: ’Hvad 
kigger du på?’ Så 
svarer du: ’Dig, 
fordi du er dejlig’. 
Øjenkontakt ska-
ber den dybeste 
nærhed.

prioriter at lave 
noget sammen. 

Gør noget godt 
for dig selv. 
Begynd at dyrke 
yoga eller kom til 
dit crossfit-hold. 
Dyrk din egen 
interesse og 
kom hjem med 
overskud.

Tilføj det, der 
mangler. Hvis du 
savner noget, så 
giv det selv. Sig 
noget sødt, hvis 
du vil skabe god 
stemning. Spørg 
om du skal hente 
kaffen eller sig, 
at din partner 
ser godt ud. Man 
giver det, man 
selv gerne vil 
have. Giver man 
sin partner kær-
lighed, får man 
det bedre med 
sig selv. 

søg hjælp hos 
gode venner eller 
en parterapeut, 
hvis I sidder fast.

Åbn ørerne og 
hør efter i stedet 
for at tro, at du 
ved, hvad der 
bliver sagt.

Vær villig til at 
tage ansvar for 
din egen del af 
problemet.

hav mod til at 
vise svaghed. 
Hvis man ikke tør 
være sårbar, ry-
ger man i skytte-
grav og angriber 
den anden.

stil mindst tre 
uddybende 
spørgsmål, inden 
du kommer med 
din egen mening.
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’’ Vær 
villig 

til at tage 
ansvar for 
din egen del 
af problemet

internettet, dårligt vejr og 
gamle venner presser par-
forhold

Martin Østergaard er en af de 
parterapeuter, der oplever flere 
kriser i danskernes parforhold 
på denne årstid.  Foto: Erik Refner
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