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Anke Herlev fra Holsted blev som 4-årig fjernet fra sin mor. Hun har i mange år kæmpet 
med følgerne – og har nu stiftet en gruppe, som skal hjælpe voksne adopterede.
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D
a Anke Herlev var fire år, blev hun sam-
men med sin et år ældre bror fjernet fra
sit hjem i den lille tyske by Höfer. Hun
skulle have en ny familie – i Danmark. 

Ankes far var amerikansk soldat, og
han forsvandt ud af moderens liv, da
hun var gravid med Anke. Moderen hav-

de ikke økonomi til at forsørge sig selv og børnene, så
hun besluttede sig for at bortadoptere dem begge.

– Og så var der vist også noget med en ny mand, som
helst var fri for os – men den historie har jeg aldrig fået
bekræftet, fortæller Anke Herlev, der i dag er 50 år og bo-
sat i Holsted. 

Hun har i mange år kæmpet med følgerne af den trau-
matiske oplevelse, det var at blive fjernet fra sin mor, sit
hjem og sit land som barn – en oplevelse, som altid har gi-
vet anledning til en masse spørgsmål, som hun måtte
sande, at hun ikke fik hjælp til at besvare fra sin adoptiv-
familie.

– Jeg blev fyldt med løgnehistorier. Jeg var jo fire år, da
jeg blev fjernet, så jeg var gammel nok til at kunne huske
nogle ting i glimt. Men når jeg spurgte til det, fik jeg at vi-
de, at min adoptivmor – som altså foregav at være min
biologiske mor – havde været syg, da jeg var helt lille, og

at min bror og jeg bare havde været på ferie i Tyskland,
indtil hun blev rask nok til at få os hjem igen. Jeg var nødt
til at tro på historien, men inderst inde havde jeg fornem-
melsen af, at der var noget, der ikke stemte, fortæller
hun.

At Ankes fornemmelse var rigtig, fik hun vished for
som 13-årig, da hendes kusine en dag kom til at tale over
sig. 

– Selv om jeg måske havde haft det på fornemmelsen,
var det en chokerende oplevelse at få at vide, at jeg var
adopteret. Jeg følte mig forrådt.

Den 13-årige Anke konfronterede sine forældre og fik
endelig sandheden at vide. Men det stoppede ikke hendes
pinsler. 

– Jeg begyndte at stille spørgsmål ved, om jeg kunne
stole på det, jeg så, og om jeg kunne stole på de menne-
sker, der var omkring mig. Jeg følte mig anderledes – som
et frasorteret barn. 

Oven i hatten følte hun sig meget alene, mens hun gik
rundt og brød sin hjerne med mange og tunge emner. 

– Jeg havde så mange spørgsmål om min familie. Blandt
andet vidste jeg ikke, om min bror var en hel- eller en
halvbror. Alt det gik jeg rundt og tumlede med selv. Jeg
var bange for at diskutere det med nogen, for jeg tænkte,
at jeg nemt kunne komme til at gøre nogen kede af det, si-
ger hun – og retter så sig selv:

– Nej, i virkeligheden var jeg nok bange for at gøre dem
vrede, for hvad hvis de ikke ville have mig mere?

Overskud til andre
Som voksen har Anke Herlev taget en psykoterapeutisk
uddannelse, og det har hjulpet hende med at bearbejde

frasorteret
barn

Jeg følte mig 
som et

Udenfor: Mange adopterede kæmper

med store følelsesmæssige problemer.

Derfor er Anke Herlev, som selv har

prøvet turen, nu medstifter af en 

interessegruppe, som skal hjælpe

andre voksne adopterede.
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mange af de ting, hun har gået og bokset med. I dag har
hun overskud til at hjælpe andre, der står i samme situa-
tion, og derfor er hun gået sammen med fire andre for at
stifte foreningen Adopterede 30+ under Adoption og
Samfund. Gruppen holder stiftende generalforsamling i
marts.

Adopterede 30+ bliver først og fremmest sat i gang for
at skabe et sted, hvor voksne adopterede kan udveksle er-
faringer gennem blandt andet cafémøder og temadage.

– Vi ved fra vores netværk, at der er et behov. Mange
adopterede føler en grundlæggende usikkerhed, og føler
ofte, at de skal forklare en hel masse, når de møder andre
mennesker. Her kan du komme uden at skulle forklare
dig.

De første cafémøder er allerede løbet af stablen, og iføl-
ge Anke har de været en succes.

– Det var tydeligt, hvor givende de var. Her oplevede vi
virkelig, at mange er gået gennem en opvækst, hvor ting
forblev usagt, hvor de har mødt tabuer omkring det at
være adopteret, og hvor de har gået rundt med en følelse
af at være anderledes. Den slags sætter sine spor, siger
Anke Herlev.

– En psykolog forklarede mig det sådan: Når et barn bli-
ver bortadopteret, bliver det forladt af sin mor. Det ople-
ves – ubevidst – som at stå ansigt til ansigt med døden.
Mor er lig med mad, og ingen mor, ingen mad. Ingen mad
betyder døden. Det kommer til udtryk som angst, døds-
angst, uro og øgede stresshormoner, og det kan senere i
livet føre til manglende koncentration, manglende fokus,
indlæringsproblemer, stress og depression. Det kan også
gøre det svært at vise andre tillid, fordi man har oplevet
at blive forladt af den, som man var allermest afhængig
af.

Der mangler dansk forskning på området, men fra
svenske undersøgelser ved man, at adoptivbørn har to-fi-
re gange så stor risiko for at få alvorlige psykiske proble-
mer og oftere begår kriminalitet end ikke-adopterede.
Hollandske undersøgelser viser ligeledes en øget risiko
for psykiske problemer hos adopterede. 

– Gennem Adopterede 30+ vil vi gerne udbrede kend-
skabet til adoption og de følger, der kan være. Dermed hå-
ber vi, at flere adopterede kan få lov at kende deres histo-
rie og blive mødt med anerkendelse for de følelser og be-
hov, de har. Dermed ikke sagt, at alle får problemer, for
selvfølgelig er der mange, der slet ikke oplever den slags. 

Anke Herlev understreger, at foreningen ikke ønsker et
forbud mod adoption, men at den derimod vil slås for en
bedre visitering, et videncenter og mere hjælp til familier-
ne. 

– Adoptivforældrene skal uddannes bedre. De skal vide,
hvad det er, et barn, som er blevet adskilt fra sin mor, har
med i rygsækken, og hvordan de kan støtte barnet bedst.
Vi ved, at mange adoptivbørn senere bliver anbragt, og
det er ikke en ønskelig situation for nogen. Adoption er
svært – vi vil gerne være med til at gøre det nemmere.

Mødet med moderen
For at runde Anke Herlevs egen historie af: Hun har i dag
fået bearbejdet mange af de svære følelser, som adoptio-
nen medførte. Alligevel får hun stadig af og til rippet op i
dem, for gennem sit job hos familieafdelingen i Middel-
fart Kommune møder hun indimellem skæbner, som
trækker paralleller til hendes egen.

– Hver gang jeg møder mødre, som af en eller anden
grund ikke vil have deres børn, eller ser børn, der bliver
forladt, bliver jeg mindet om min egen fortid. Det resulte-
rede i, at jeg gik ned med stress for to år siden. 

Den oplevelse førte dog noget godt med sig. Mens hun
var sygemeldt, besluttede hun sig for sammen med sin
datter at tage til Tyskland for at besøge den by, hun er
født i. Hun havde ikke kontaktet sin mor, selv om hun
kendte hendes navn. 

– Da vi gik rundt i byen, mødte vi to mænd, som spurg-
te, om de kunne hjælpe os med noget. Det viste sig, at
den ene af dem var gift med min kusine, smiler Anke Her-
lev.

Manden kendte ikke historien om den bortadopterede
Anke, men fik den bekræftet ved at ringe til et familie-
medlem. Besøget endte med, at Anke Herlev og datteren
fik hilst på Ankes moster. Moderen kunne de ikke besøge,
for hun havde siden fået en datter mere – som ikke kend-
te til sine halvsøskende i Danmark. 

Men for nogle måneder siden modtog Anke Herlev en
sms fra sin mor. Og i oktober stod hun igen ansigt til an-
sigt med den kvinde, der havde bortadopteret hende for
46 år siden. Hendes biologiske mor modtog hende med
ordene: »Jeg er Siggi. Jeg er ikke din mor, for det har du
ikke fortjent«. 

– Jeg ved jo, at det var alt hendes skyld, der kom væl-
tende imod mig i de få ord. Det betød rigtigt meget for
mig at høre hende sige det og at få hele historien fra hen-
des side. Det møde fik en masse ting til at falde på plads
inde i mig. 

Der er stadig mange ting, som hun og hendes mor ikke
har berørt, men to ting ved hun nu: Hendes bror er hen-
des helbror, og hun vil gerne se sin mor igen. 

– Jeg er gået ind i forholdet til min biologiske mor uden
forbehold og forventninger, og hun mødte mig stille og
roligt som den, hun var – uden at forstille sig og uden at
kræve noget til gengæld. Jeg ved så meget, at jeg gerne vil
beholde kontakten til hende. Men først har hun lige en
datter, der skal have besked, og så tager vi det stille og ro-
ligt derfra.

FA K TA

Adopterede 30+

■ Adopterede 30+ er en interesseorganisation under 
Adoption og Samfund for voksne adopterede. 
Gruppen holder stiftende generalforsamling i marts.
■ Adopterede 30+ er primært for voksne adopterede 
fra 30 år og opefter, men både adopterede og deres 
pårørende er velkomne.
■ Organisationen vil arbejde for at:
Skabe et forum, hvor voksne adopterede over 30 år 
kan mødes og dele erfaringer.
Udbrede kendskabet til adoption og de følger, en adoption 
kan have.
Bedre visitering og mere hjælp til adoptivfamilier.
Oprettelse af et videncenter.
En udvidet PAS-ordning, som også dækker voksne
adopterede. 
At skabe synlighed og politisk opmærksomhed. 

Få mere at vide

■ Du kan møde Adopterede 30+ på cafémøder rundt 
omkring i landet. Få mere information på internettet på
www.adoption.dk eller på gruppens åbne Facebook-side:
Adopterede 30+.
■ Interesserede er også velkomne til at kontakte 
Anke Herlev på telefon 5093 5109 eller på 
ankeherlev@hotmail.com. 

Tekst: Kirsten Hansen
magasinet@jv.dk 

Foto: Chresten Bergh
cbr@jv.dk

INTERVIEW

’’Gennem Adopterede 30+ vil vi
gerne udbrede kendskabet til
adoption og de følger, der kan 
være. Dermed håber vi, at flere
adopterede kan få lov at kende
deres historie og blive mødt 
med anerkendelse for de 
følelser og behov, de har.

Anke Herlev

’’Hver gang jeg møder mødre, 
som af en eller anden grund
ikke vil have deres børn, eller 
ser børn, der bliver forladt, bliver
jeg mindet om min egen fortid.

Anke Herlev
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