
De små  
sterke armene

• Av Annelise Bølling Gundersen, 
fostermor                                                                                          

Det nye barnet 
De små sterke armene rundt halsen min 
vil ikke slippe. De holder fast, knuger 
hendene sammen bak nakken min. 
Hun er så sterk. Jeg må bruke litt kref - 
ter på å få henne ned i sengen, pakke 
henne inn og fortelle at jeg ikke går noe 
sted. Jeg skal være her, hun skal være 

her, – og sammen skal vi skape en hver - 
dag. Det er det jeg tenker på når de 
små armene holder så hardt, når vi har 
trådt inn i livet til et barn på den måten 
som fosterforeldre gjør; Vi må gi alt, 
tro alt, og tenke at hvert minutt med 
trygghet, stabilitet, ro og hverdag gjør 
oss alle robuste til å møte både hveran-
dre, og det som måtte komme. For det 
er det vi har lært, – å skape en sirkel av 
trygghet, stå som trygghetspersoner og 

være der når barnet søker seg ut, men 
barnet trenger også vissheten om at vi 
er der, – vi går ikke.

Det er et stort ansvar, – å være så 
uendelig viktig for et lite menneske 
som har så sterke armer og varme klem - 
mer. Det er en ære å få det ansvaret, at 
barnet har åpnet seg, – og valgt meg 
som den hun ikke slipper. Jobben min 
er å trygge henne på at det er så mange 
som er viktige rundt henne, som ser 
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henne, og som ikke heller ville gått fra 
henne. Det er også tungt å ha det 
ansvaret, for det lille mennesket, som 
en dag skal slippe selv og gå ut i en 
verden der relasjoner skal re-skapes, 
fortid skal søkes og framtid er noe en 
håper en får lov til å være en del av. 
Målet med denne type kjærlighet, skapt 
i en trygghetssirkel, er at barnet skal 
selv velge, – og hun skal ha muligheten 
og tryggheten i seg selv til å kunne ta et 

skritt ut i verden på egne ustø barne-
ben.  

Ringen er ikke sluttet, – den går 
rundt og rundt i sirkel. Egne barn har 
fått en liten søster, hunden har fått en 
bestevenn og to voksne kjenner at de 
har tatt et valg som aldri kan endres, og 
som kanskje ikke kan tas om igjen. 
Hverdagen kommer, og med hverdagen 
kommer systemet inn i familien. I 
utgangspunktet var det å få en familie, 

å skape en drøm, – en drøm om noe 
eget. Dette egne skulle være noe en 
kunne være to om, og forme etter hvert 
som man vokste som mennesker og for-
eldre. Alt har sin tid, – småbarnsfor-
eldre, redselen for sykdom, barnehage 
– tiden og tiden der en opplever at 
barna har andre helter enn en selv, – 
nemlig lærere og trenere. 

Jeg husker så godt den dagen jeg ble 
gravid. Jeg husker luktene, tankene, 
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forventningene. Jeg husker like godt 
den lange bilturen til og fra beredskaps-
hjemmet. Vi hadde mange lange gode 
samtaler med mange mennesker, og 
planene virket gode. Det var forutsig-
bart. Det første møtet med den lille 
jenta var akkurat som da vi møtte den 
nyfødte, – men hun kunne prate. Hun 
kunne vise oss den aller fineste kjolen 
sin og dukkestuen sin, – og hun kunne 
smile til oss med forventningsfulle, 
men likevel redde, øyne. Dette møtet 
endret hele livet, – til mange. Det ble 
flere møter, og flere situasjoner og følel - 
ser som vi måtte gjennom. Vi brukte 
god tid, samtidig som det var et kort 
svangerskap, der vi måtte forte oss å bli 
kjent. 

Siste bilturen var som en fødsel. Jeg 
valgte å gjøre det alene, – det er sånn 
man blir en mamma, – man er alene i 
et vakuum man kan dele når man er 
klar for det. Bilturen var en uendelig 
lang berg- og dalbane. Jeg stoppet flere 
ganger, regnværet var som en endeløs 
storm og kroppen ville snu bilen. Jeg 
var i en vond fødsel, der følelsene raste 
rundt i kroppen. Gjør vi et riktig valg 
for den lille? Gjør vi et riktig valg for 
familien? Tankene svirret, og fortsatte i 
riktig retning. Jeg var livredd, og jeg var 
uendelig glad. Vi pakket det sist av det 

hun eide, og hun hentet til slutt det vik-
tigste; dynen jeg hadde kjøpt til henne 
og bamsen vi hadde plukket ut – alle vi 
som ventet på en lillesøster. Dette var 
det viktigste den lille kroppen eide 
denne dagen. I bilen ble hun trist. Hun 
sa hun var redd for den lange tunellen. 
Jeg svarte at det var jeg også, men nå 
var vi jo to, – og sammen kunne vi 
hjelpe hverandre. Det var litt som å 
være inne i magen på en hval sa hun, 
– og i Pinochio-eventyret kommer de 
jo levende ut igjen sammen. Fra den 
dagen var jeg aldri mer redd for tunel - 
ler, – vi mestret denne bilturen sammen, 
– og vi kom hele ut igjen. 

 Jeg ble mamma i takt med tiden. 
Først holdt vi rundt hverandre, slapp 
ikke. Jeg var der hele tiden. Søvnen var 
min, men også da var den lille armen 
på leting. Så begynte vi sakte å skape en 
hverdag. Hun ønsket en mamma så 
inderlig, – og valgte meg til slutt. Hun 
var krevende og vag, men hun krevde 
sin rett. Hun sa hun trengte en mamma 
nå, – og hun sa at jeg trengte også henne. 
 
Trygghet og forutsigbarhet
– Men hva skjer i morgen mamma? 
Hennes behov for trygghet og forutsig-
barhet er så uendelig stort. – Skal du 
være med da? Jeg må hele tiden trygge 

henne på at når hun går ut, vil jeg være 
her når hun kommer tilbake. Kvelden 
kommer, og alt går bra. Det er vondt å 
dytte henne ut i noe hun ser på som 
uforutsigbart og utrygt, men jeg vet at 
det er viktig. Det er viktig at hun vet at 
hun vil få klemmen sin om kvelden, 
– samtidig som hun kan søke seg ut i 
en verden av nye erfaringer som bygger 
henne opp enda mer. Det er også viktig 
at hun finner trygghet i andre mennes-
ker som har overskuddet og tiden, og 
som gir henne noe av seg selv. Bestefor-
eldre og tanter har denne trygge rollen, 
men også de hun møter der hun er 
mest, – på skolen og på ulike aktiviteter 
der hun må øve på å stole på voksne. 
Hennes opplevelse av trygghet kommer 
ikke gjennom det å være ansatt noe 
sted. Den kommer fordi de voksne som 
er ansatt fortjener det. Å fortjene trygg - 
het og kjærlighet fra et lite menneske 
med så mye kjærlighet inni seg som 
hun ikke har turt å gi ordentlig slipp 
på, er en gave, – og ikke noe alle klarer. 
Det er mennesker i jenta vår sitt liv, 
som gir langt mer enn det som forven-
tes gjennom deres ansettelser og opp - 
gaver. De vet ikke alltid selv at de gjør 
en forskjell. Men i mitt møte med dem 
ser jeg det i øynenes deres. De vet at 
livet er skjørt, de vet at det kan være litt 
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tungt, og de vet at de kan lette på tryk - 
ket i vårt samspill gjennom en god 
klem til både jenta og mamma. Det er 
de som bretter opp ermene, finner fram 
en god bok og lar hodene og hjertene få 
hvile litt. 

Meg selv som ressurs
Mitt første møte med meg selv som en 
ressursperson var ikke da jeg begynte å 
jobbe med mennesker. Jeg tok valg, – 
for å selv ha det bra. Det var heller ikke 
da jeg fikk mitt første egenfødte i 
armene. De to små guttene trengte 
meg, – men jeg hadde skapt dem, – de 
var mitt ansvar og en naturlig forlen-
gelse av meg selv som menneske. 
Begrepet ressursperson handler om så 
mye mer enn å jobbe med mennesker 
eller å ta vare på de du er glad i. Det 
handler om å ønske å gi av ditt virke-
lige jeg, og dele det du kan med de som 
trenger det. Mitt første møte med meg 
selv som ressursperson var da en gutt 
spurte selv om å få bli. Han var en ung - 
dom som en sommer øvde på å struk-
turere livet sitt og bli mer selvstendig, 
så han kom til oss daglig. Han tok 
bussen til faste tider, og fikk oppgaver 
og deltok i familielivet gjennom mål - 
tider og lek. Han endret livet til mange 
ved det spørsmålet. Han ønsket å til- 
høre for en stund, og han tok valget 
selv. Han sto ute på gressplenen og 
takket for en fin dag, med vanlige 
rutiner, og ba om å få bli. Han startet 
en tanke om at vi må hjelpe hverandre 
mer enn å veilede og rettlede. Vi må 
gjøre noe, og tilby noe av oss selv. Det 

er så mange barn som ønsker å bli, og 
som trenger å bli – og holde noen hardt 
rundt halsen. 

De små sterke armene er så uendelig 
viktig, – for meg, – og for henne. Hun 
holder og holder, og sukker når jeg må 
si at nå er det natten, – vi sees i mor-
gen. Men av og til er hverdagen 
kvelende, – man strekker ikke til, – og 
ønsket om å være noe annet enn en 
trygg havn som alltid er åpen, blir 
sterkt.  Da er de små sterke armene 
kvelende. De er kvelende fordi jeg har 
dårlig samvittighet. Jeg har egoistiske 
tanker og følelser som kriger mot et lite 
barns sterke følelser, og det kjennes så 
feil. Men de er der. Det er da det er 
viktig å ha sin egen luke, – sitt eget 
pusterom. Det å finne dette pusterom-
met er en kunst, men også noe mange 
av oss egentlig vet hvor er. Vi kan finne 
det i vårt indre, og spesielt der vi 
opplever at vi ikke behøver å tenke på 
at vi skal senke skuldrene og tenke på 
kun oss selv. Det er i det rommet der 
alt dette skjer naturlig, – det er der vi 
henter krefter. Det aller viktigste 
spørsmålet et men neske skal stille seg 
selv og sine nærmeste er hva som gir 
deg energi. Hva gir deg overskudd? Jeg 
må ta et skritt ut, puste litt, – finne 
roen med noen som jeg ikke trenger å 
snakke vanskelig med, – som kjenner 
meg. Jeg må finne meg selv i andre og 
bare le litt. Latter og glede gir energi, 
og det å være med dem jeg senker 
skuldrene med. Samtidig som jeg er på 
søken etter energi og på fyll i hverdagen 
dukker alltid de samme følelsene opp, 

– jeg vet jeg gjør riktig og jeg vet jeg 
gjør en forskjell. Jeg får håp av å se ting 
utenfra. 

Hun er noe helt spesielt
Jeg tenker ofte mange tanker om hva 
jeg har å tilby. Hva kan jeg gi denne 
jenta som er så spesielt? Tiden som har 
gått, har gitt meg et godt svar; Jeg kan 
savne henne. Jeg kan kjenne på sorgen 
over å ikke ha henne i mine opplevelser. 
Jeg kan ønske å være sammen med 
henne, og holde henne. Med det barnet 
vi fikk, fikk vi også en pakke som fulgte 
med. Vi venter ikke på hjelp fra vel - 
ferdsstaten. Vi venter ikke på de gode 
menneskene som skal hjelpe oss, de er 
der, – på alle nivåer. Det som mangler, 
er jentas iboende trygghet. Hun blir 
minnet på at hun er noe helt spesielt 
gjennom rutiner og gjøremål som skal 
gjøre livet trygt for barn. Vi blir minnet 
på ord og begreper som gjør oss til noe 
annet enn det vi er i hverdagen, – og vi 
lurer på om det vi har skapt er bra nok. 

Er jeg nok? Dette spørsmålet blir jeg 
stadig minnet på, – av andre som kom - 
mer inn i hjemmet, – i møter der jeg 
ikke kan ta avgjørelser alene, gjennom 
skjemaer jeg må fylle ut. Jeg har en rolle 
som mamma, men ikke alltid fullt ut. Av - 
gjørelser kan tas, – og roller kan endres. 

Vi er glade for at det er et system i 
Norge som beskytter de sårbare fra en 
uforutsigbar og vanskelig hverdag. En 
ny begivenhet i familien vår er en per - 
son som går over dørterskelen, og har 
som oppdrag å ha en visshet om at 
barnet vårt har det bra. Opplevelsen er 
overveldende, vanskelig og skremmen-
de. De første gangene var det som en 
hard treningsøkt. Da jeg kom hjem fra 
sykehuset var det ingen som sjekket at 
jeg klarte å ta vare på det blå lille nur - 
ket, som ikke ville ta pupp og som 
hostet og slet med pusten, men som jeg 
elsket over alt på denne jord. Helsesta-
sjonen sjekket at guttene gikk opp i 
vekt, og skrek varsko når fontanellen 
hadde grodd igjen en måned for tidlig. 
De hadde nok i øyekroken om mor var 
stabil, og om barnet søkte trøst og blik - 
kontakt. De gikk ikke inn på soverom-
mene, og jeg var ikke bekymret for om 
jeg var bra nok, god nok og varm nok. 
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Jeg er ikke flink, – jeg er 
mamma
Tiden strekker ikke alltid til. Jeg opp - 
lever at jeg ikke er som alle andre 
mammaer, – jeg kan ikke delta på alt, 
og jeg kan ikke bidra på alle fronter. 
Mye i livet går ikke opp med tanken 
om trygghet, ro og stabilitet. Jeg for - 
søker å være fleksibel, og jeg forsøker å 
dele oppmerksomheten min til dem 
som fortjener det. Ofte ser jeg på de 
store at de plutselig er større, – de flyr 
snart ut. Da slår panikken inn, – har 
jeg vært nok for dem? Jeg håper av hele 
mitt hjerte at alle mine barn bærer med 
seg videre verdier vi jobber inn i hver - 
dagen, – og at jeg har klart å forme 
dem slik at de er trygge nok til å kreve 
sitt. De har vært med på alle prosesser, 
– og valg er gjort sammen. Om jeg ikke 
har deltatt på alle fotballkamper eller 
hånd ballkamper, – så våger jeg å tenke 
at de står sterkere gjennom felles valg vi 
har tatt og opplevelser vi har skapt. 

 Vi var to en gang om å starte pro - 
sjekt familie, og vi var to om å ønske å 
gjøre en forskjell. Vi er to om å holde 
familien sammen. Tiden strekker ikke 
alltid til for å ta vare på hverandre, og 
tid til å sette ord på hverdagen fra et 
annet perspektiv. Denne tiden er en 
skatt, – som må pleies med ytterst var - 
somhet og gjemmes. Det er ikke alltid 
det er rom for å ta den fram, – da må vi 
jobbe med de små tegnene, – gode 
ordene og kanskje en kaffekopp akkurat 
når du trenger det mest. 

Når ting kjennes litt tungt og be - 
hovet for å løpe ut noe i skogen blir for 
stort er det viktig å huske på hvorfor. 
Hvorfor gjorde jeg dette valget? Når 
jenta var mindre tenkte jeg at jeg ville 
ha valgt dette om igjen. Jeg ville ha sagt 
ja en gang til. Men da var det skrem-
mende å tenke på at det ikke ville vært 
min lille jente. Det ville ikke vært jenta 
som er sikker på at hun er hos meg, 
også fordi jeg hadde savnet henne så 
lenge. Hun som tenker at jeg trengte en 
liten prinsesse, – og som kunne innfri 
det. Med tiden er disse tankene blek - 
net, og jeg lurer på hvorfor. Det slår 
meg at jeg blir sint av at mennesker 
påpeker at det er tungt, at jeg er flink. 
Jeg er ikke flink, – jeg er en mamma, 

– og barnet har spesielle behov. Hun 
trenger noe ekstra, – og jeg er så heldig 
at hun krever noe ekstra. De barna som 
krever, er de som selv klarer å få akkurat 
nok. Jeg håper at jeg klarer å bygge 
henne og forme henne til en som byg - 
ger seg selv innenifra. Det å bygge seg 
selv innenifra er en kunst, som kun de 
som er trygge nok klarer. Jeg er så hel - 
dig at hun krever meg. 

Jenta mi er på vakt hele tiden. Er jeg 
bra nok? Er jeg det du tenkte jeg skulle 
være? I tillegg er hun så redd for at 
ingen er bra nok. Hun er redd for at 
det vi har, ikke er ekte. Det er derfor 
hun holder så hardt, – hun er redd for 
å miste.  Når besøket kommer sier hun 
det andre forventer, – hun er ikke vår 
lille jente fullt ut. Hun er på sin vakt - 
post. Hun er så redd. Hun er redd for 
meg. Det gjør vondt innerst inne i 
hjertet mitt når jeg ser på de store 
mørke øynene at redselen for å ta feil 
valg, er uendelig større enn å fremme 
sine egne barnslige behov. Dette må vi 
jobbe mye med, – og vi jubler hver 
gang det kommer sterke ønsker, prefe - 
ranser eller litt tramping i trappene. 
Det er lov å si ifra, og det er trygt å si 
ifra. Tryggheten kommer ikke av seg 
selv, – den må erfares om igjen og om 
igjen. Det er ikke så lett å finne ut av 
hva som gjør et barn utrygt. Det er 
uforutsigbart, og vi må teste grenser. 
Det som er viktig er å erfare at det er 
trygt å ta egne valg og å si ifra innenfor 

trygge rammer. Vi voksne kan tilpasse 
oss, – og hun må erfare at vi har respekt 
for hennes ønsker. Til tider er det 
vanskelig å ta et lite barns ønsker på 
alvor, – det er ikke alltid at alt kan 
innfris, – men respekt skal hun få og 
kjenne på! Da de to guttene var små 
synes de uttrykket «tigermamma» var 
fint. De er store nå, – og snakker fort - 
satt om det. Det var når mamma mente 
noe var viktig for barna, som de selv 
ønsket og ble involvert i. Da hadde de 
en tigermammma som tok opp kam-
pen. Jeg gir meg ikke, og jeg vil alltid 
stå som alle barna mine sin tigermam-
ma, – vise barna mine respekt ved å 
høre på dem, – så lærer de hva respekt 
er, og kan utøve det selv. 

Søskenvern
Barna mine skal verne om hverandre, 
– de skal støtte hverandre i tykt og tynt. 
Vi vet at den du elsker mest, og kanskje 
er likest på grunn av oppveksten, er den 
du kan kjenne et hat mot. Men vi vet 
også at den indre varmen som du kjen - 
ner når du blir støttet av en du har sagt 
du hater litt, – den er ekte. Det er 
søskenkjærlighet som aldri vil forsvinne. 

I stunder da det er tungt å hjelpe og 
trøste, og tungt å bære en annen 
per sons lille hjerte, har jeg vært uende-
lig stolt. Jeg har kunnet bruke blikket 
mitt og kroppsspråket mitt uten å si 
noe, – og friske og glade små gutter har 
spurt om de kan leke gjemsel eller 
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hoppe på trampoline med søsteren sin, 
– eller bygge en hytte under sofabordet. 
Da er det godt å ha noen som leser deg, 
– som vet at en mamma må ha pause, 
og som vet at lek i seg selv kan endre et 
lite hjerte der og da. Jeg tenker mye på 
hva barna trenger. Barn trenger allierte. 
De trenger at de er fler om noe, – fler 
som kan tåle det som kommer sam men, 
men også fler om å ta en pause og bare 
være barn. Søsken kan komme i alle 
former og variasjoner, og søsken er noen 
som alltid vil være der, og som uansett 
tid, vil være en del av deg. Alli anser kan 
skapes og allianser kan bygges. Samtidig 
er det også sånn at vi må ta noen skritt 
ut, – og involvere flere alli anser, og 
godta at den lille jenta har en sorg over 
tapte allianser og endrede søskenfor-
hold. De må snakkes om, og vi må 
sam men involvere de vi kan i vår lille 
sirkel. Hun er en av flokken nå, – og 
det rundt er det hun er født inn i. Det 
er ikke noe vi kan velge bort, – det er 
noe vi sakte med sikkert lever med, og 
lever oss inn i. Vi er en storfamilie, – 
med mange foreldre og mange søsken. 
Det er viktig å ikke skape to parallelle 
verdener, men bevegelige bånd, – der 
alle er like viktige. Det er tungt å være 
en del av en voksenverden der bestem-
melser rår, og ikke ønsker. Det er en 
uendelig sorg når bilen kjører av gårde 
med en søster, – da er det viktig å la 
armene holde hardt, – og bruke god tid.  

Jeg er ikke nok alene
Det er ikke nok å være alene. Vi lever i 
en verden der flere bidrar inn i vår trygg - 
hetsirkel, – noen på korte besøk, og 
noen slipper vi inn for alltid. Noen er 
her for å bidra gjennom en profesjon, 
– noen er her fordi de har valgt oss, – 
og vi dem. Noen gir av hjertet sitt, og 
gjør at sirkelen ikke brister. De vet det 
ikke alltid selv, – men å kjenne at et 
menneske som elsker min lille prinsesse 
også ser meg, har gjort at vi har blitt 
sterkere og villet mer enn vi selv av og 
til klarer. Disse menneskene er de signi - 
fikante andre. Disse menneskene er de 
som har valgt oss mer enn andre, og som 
ser bort fra sin profesjon. Disse men-
neskene er de som bidrar i at hverdagen 
går opp, – gjennom sin forståelse. 

Jeg ønsker ikke å være nok alene. Jeg 
ønsker å være nok i meg selv. Mitt mål 
er å ruste barna mine så godt jeg kan, 
– slik at de tåler livet. De må øve på å 
tåle, og det kan vi gjøre sammen. Etter 
hvert vil jeg stå på sidelinjen, og jeg 
håper de deler både glede og sorg med 
meg. Jeg håper de har noen å ringe til 
når de er i en situasjon som jeg har vært 
i, – i et valg. Jeg ringte min mor. Hun 
sa at jeg skulle fortsette å kjøre bilen, 
– hente den lille jenta som nå holder så 
hardt rundt halsen min. Jeg er evig 
takknemlig. Jeg er evig takknemlig 
fordi jeg er rustet til å gjøre en forskjell, 
og jeg er evig takknemlig for at det ikke 
er skjebnen som bestemmer, – men at 
valg jeg har gjort viser seg å bli det det 
blir. 

Jeg tror på kjærligheten. Det har 
alltid vært noe jeg har ønsket å leve 
etter, men helt sikkert ikke alltid klart. 
Jeg tror at det gode vil seire, og at om 
noe er vanskelig vil kjærligheten mellom 
to mennesker seire til slutt. Av og til 
må man gjennom noen prøvelser og 
veien kan være lang. Det krever tål- 
modighet og det krever at man tror på 
det man har som mål. I prøvelser er det 
bare en test på at det er sterkt nok, – og 
man vil finne hverandre igjen når tiden 
er moden for det. Jeg vet jeg vil bli 
valgt bort, og jeg vet vi blir satt på noen 
prøver. Jeg velger å håpe at mine barn 
får kraftige nok vinger til å både fly, – 
og komme tilbake. 

Min lille prinsesse er også noen 
annens lille prinsesse. Jeg holder de små 
lappene fra tiden hun har hatt, nært 
hjertet mitt, – det berører meg. Hun er 
ikke stor nok til å vite alt enda, men 
det skal holdes varmt. Jeg vet det er en 
annen mamma som elsker, men jeg vet 
også at det er en mamma som ikke 
mestrer. Mitt håp og min drøm er at 
det er en mamma som en dag tenker at 
vi sammen har gjort en god jobb, – på 
hver vår måte, og til ulik tid. Jenta skal 
få all den informasjonen hun trenger, 
– i trygge rammer. Hun er et lite 
barnesinn, – som tenker nå at det er 
fint at vi er flere. Jeg vet at tiden vil 
komme der jeg ikke er den hun vil ha, 
– der jeg er den som setter grenser hun 
vil bryte og kjempe mot. Jeg vet at jeg 

vil bli satt på prøve. Min jobb er å 
hjelpe henne i å stå i egne valg, – men 
også å trygge henne i at uansett, – så vil 
jeg være her. Jeg vil også være her når 
hun ikke trenger meg mer. 

Valg er tatt, og det er viktig å huske 
at de samme valgene ville vært tatt om 
igjen. Jeg velger å tro at de store valgene 
i mitt liv ikke er styrt av tilfeldighetene, 
men av oppvekst og erfaringer gjort 
både tidlig og sent i livet. Jeg velger å 
tro at jeg gjør en forskjell for meg selv, 
for de rundt meg og for henne med de 
små sterke armene, uansett hva som 
skjer i framtiden. Hun vil en dag velge 
meg bort. Hun vil en dag kjenne et 
drag mot sitt opphav, – min jobb er å 
ruste henne til å kjenne selv at hun ikke 
trenger å ta et valg, – hun vil alltid ha 
meg når hun trenger det, og hun vil 
være i mitt hjerte når hun trekker ut og 
søker seg selv. Jeg er ikke nok alene for 
henne. Vi er mange, og vi kan hjelpe 
henne gjennom ulike faser i livet. Målet 
mitt, når jeg ser på meg som en trygg 
base, – er at hun kan velge meg tilbake. 
Jeg håper det, – hjertet mitt håper det. 
Uansett veien videre, vet jeg at jeg er 
den hun holder hardt nå, – og jeg skal 
ikke gå noe sted. 

Hadde jeg visst det var deg, lille venn, - 
ville jeg gjort det om igjen… 
Ville jeg sagt det til en annen?

 
Illustrasjon: Hedda Gjesti Tjäder




