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Af Jannie Fjordside

UORTODOKST  I smørhullet 
mellem grønne marker og et 
par hundrede meter nede af en 
grusvej ligger Carl-Mar Møllers 
gård i Avderød. De sortmalede 
bjælkehuse ser ved første øje-
kast ud til at være som skåret 
ud af prototypen på landidyl, 
men som man nærmer sig, 
vokser hjemmets kontrast til 
de romantiske omgivelser sig 
stadigt større. Et par rampone-
rede biler står i indkørslen og 
venter på nye slag. Indenfor, i 
fælleshuset, vækker indretnin-
gen mest af alt minder om et 
hurlumhej-hus.

”Er du nervøs?” spørger 
Carl-Mar, kort efter at han har 
givet et håndtryk suppleret 
med et ordentligt brøl.

”Du er jo sammen med en 
fl ok mordere,” tilføjer han.

Han taler lige ud af posen, 
og de færreste havde nok også 
forventet andet af manden, 
som har skabt sig et velkendt 
navn som 1. klasses provoka-
tør. Men hans hårde ord falder 
med en ironi, som tydeligt for-
tæller, at han er på ”morder-
nes” side – og at det snarere er 
omverdenens fordomme mod 

dem, man skal være på vagt 
overfor. Dem, han taler om, er 
krigsveteraner.

Terapimetoder på kanten

Siden 2012 har Carl-Mar Møl-
ler med jævne mellemrum lagt 
hus til ti krigsveteraner, som 
lider af Post Traumatisk Stress 
Syndrom, P.T.S.D. Seks gange 
om året fl ytter de ind på går-
den i tre døgn i træk og delta-
ger i gruppeterapi, som Carl-
Mar afholder uden beregning 
– de betaler kun for mad og 
drikke.

”Jeg blev ringet op en dag af 
en af deltagerne og fi k at vide, 
at alle hans behandlingsmu-
ligheder var udtømte. Alt, hvad 
han kunne få tilbudt, var at få 
en pille og en pension – og jeg 
tænkte, at det kunne bare ikke 
passe,” siger Carl-Mar,

Terapiformerne, som vete-
ranerne kommer igennem hos 
Carl-Mar, spænder vidt – lige 
fra samtale- og tegneterapi til 
den mere opsigtsvækkende 
vredesterapi. Med et bat i hån-
den får deltagerne lov til at 
modellere bilerne i indkørslen 
så meget til uigenkendelighed, 
som de orker. Det handler om 
at hjælpe dem af med nogle 

følelser, fortæller Carl-Mar.
At hver metode virker for 

alle, påstår han ikke – det 
er vidt forskelligt, hvad den 
enkelte har brug for. Han 
påstår heller ikke – selv om han 
ikke er bleg for at tale om sine 
mange års erfaringer som tera-
peut – at han kender alle svare-
ne; veteranerne er eksperterne 
– det, han ved om krig, har han 
lært af dem. 

Alligevel er han ikke ban-
ge for at gøre noget galt – at 
en terapiform kan være for 
voldsom.

”De kan ikke få det dår-
ligere,” svarer han på 
spørgsmålet.

”Det er rigtigt,” stemmer 
Thorsten Westphal i. Det er 
anden gang på ganske kort 
tid, at han giver sit besyv med 
i snakken, og han er en af de 
mere aktive, åbne, omkring 
morgenbordet. 

Thorsten var udsendt som 
soldat i Bosnien over to peri-
oder fra 1997-99. Han kom 
hjem som et helt andet men-
neske. Med sin sorte T-Shirt 
med påtrykket P.T.S.D. lægger 
han ikke skjul på sit mentale 
helbred. 

Systemet har spillet fallit

At veteranerne sidder her i dag, 
er fortællingen om et system, 
der har spillet fallit. Alle, der 
sidder om bordet, har hver 
deres historie om mødet med 

psykologer, som intet kunne 
gøre for dem. For dem, der var 
udsendt på Balkan i 90’erne, 
var der nærmest ingen hjælp 
at hente, da de først kom hjem, 
fortæller de. 

Med den danske deltagel-
se i krigene i Irak og Afghani-
stan er anerkendelsen af beho-
vet for terapi og behandling 
af P.T.S.D. vokset, men kun få 
af veteranerne har følt, at den 
beskikkede hjælp har gjort en 
forskel.

En af dem er Kim Rasmus-
sen, som først nu har fået lyst 
til at tage aktivt del i samtalen.

”Jeg var igennem seks psy-
kologer, før jeg fandt én, der 
kunne hjælpe mig. Hun har 
to specialer inden for P.T.S.D., 
og det er på grund af hende, at 
jeg har fået det godt nok til at 
kunne sidde her. Men de andre 
psykologer, de lyttede ikke,” 
fortæller han med blikket fi x-
eret fremfor sig, som om han 
koncentrerer sig, overvinder 
sig selv, for at fortælle.

Kims stemme er rolig, men 
benene har han svært ved at 
holde i ro. Det er vanskeligere 
i dag end normalt, fordi jeg er 
der, fortæller han. Alle har sagt 
god for besøget, men det laver 
rod i den struktur, de alle for-
tæller, at de har brug for.

”Jeg gik hos en psykolog, 
som blev ved at bruge eventyr-
metaforer: ”Hvis du nu forestil-
ler dig, at det var et eventyr…” 

– altså, nej! Det kan jeg da 
ikke bruge til noget. Her går vi 
dybere ned. Det, vi gør hos de 
almindelige psykologer, hjæl-
per ikke en skid,” siger Louise 
Jessen, som var udsendt på det 
første danske hold i Irak. 

I Irak ventede Louise og de 
andre udsendte et chok. Mili-
tæret var på ingen måde gea-
ret til den type mission, fortæl-
ler hun. Det første lange styk-
ke tid boede soldaterne i en 
camp uden afskærmning uden 
at kende sikkerhedstruslen. 
Deres mad rådnede i varmen. 
Der var ingen toiletforhold, alt 
skulle bygges op. 

Fra den anden side af bordet 
supplerer Peter Juel-Hansen: 

”Når man selv stopper med 
sin behandling, så må det jo 
være fordi man er rask,” siger 
han og lader sin pointe være 
usagt men meget tydelig: så er 
der ikke mere hjælp at hente.

Følelsen af at have talt op 
imod en mur går igen hos de 
andre. Men hos Carl-Mar har 
de fundet et eller andet, som 
virker. En ”troldmand”, kalder 
28-årige Kenneth Michaelsen 
ham på et tidspunkt.

At give det gode videre

En af de mange metoder, 
”troldmanden” bruger i sin 
terapi, beror på fortællingens 
kraft. Som en fast del af for-
løbet skal veteranerne prøve 
kræfter med at holde foredrag 

om de krige, de har gennem-
levet ude i verden og hjemme, 
med arrede sind i en hverdag, 
der ikke er gearet til at rumme 
dem.

At det rykker noget i dem 
at fortælle deres historie, blev 
tydeligt, da de en dag så opta-
gelserne fra et af foredragene 
på fi lm. Freelance dokumen-
tarfi lmskaber Jørgen Hansen 
var, efter aftale med Carl-Mar, 
med til et foredrag og fi lmede 
hele forløbet. Hans egen bror 
er også tidligere udsendt, og 
derfor vil han gerne lægge fri-
villige timer i at lave en fi lm 
om veteranerne.

”Da jeg senere besøgte Carl-
Mar og viste dem fi lmen, rørte 
det virkelig på noget. Nogle af 
dem var nødt til at gå, og fl ere 
af dem græd,” fortæller Jørgen 
Hansen.

Håbet med foredragene er 
også, at de kan hjælpe andre 
veteraner og pårørende. Ud 
af de ti deltagere håber Carl-
Mar, at fem ender med at kun-
ne coache andre frivilligt, så 
hjælpen gives videre – at være 
”julemand”, kalder nogle af 
dem det. 

En, der synes godt på vej, er 
Thorsten Westphal, der lige 
fra de første minutter har talt 
åbent om sig selv. Han hiver en 
soldaternøglering frem.

”Den skal du have – jeg 
skal jo øve mig i at være 
julemand.”

Terapi i troldmandens hule
De skal ud med vreden, ud med smerten. 
Det går vildt for sig. når Carl-Mar Møller 
har krigsveteraner i terapi 

Kenneth Michaelsen på 28 følte selv, at han 
havde det rimeligt efter sin hjemkomst fra 
først Irak og så Afghanistan, men da han i 
december  blev overfaldet i en bus i Køben-
havn, blev det for meget. På sin første dag hos 
Carl-Mar hamrede han toppen af vreden ud af 
kroppen; han græd, råbte og boksede løs i en 
madras.                                          Foto: Claus Beyer

Et afl øb for vredenEt afl øb for vreden
Hos Carl-Mar bliver veteranerne kørt lige til 
kanten - det kræver et lille knæk at få afl øb 
for følelserne, fortæller han.


