,,Problemerne
JANNE FIK EN NY KÆRESTE – MED TO BØRN

er aldrig
børnenes skyld

Da Janne Leth
Førgaard i 2002
mødte manden
i sit liv, Søren,
ændrede hendes
tilværelse sig
drastisk. Hun gik
direkte fra det
frie singleliv til
et forhold, hvor
der kom to børn
på weekend hver
anden uge.

– Jo flere vi er, der tør sige:
“Ja, det er en udfordring
at bo sammen med andres
børn”, jo bedre er det,
mener Janne.

12

13HEV14_artikel_8054.indd 12

www.hendesverden.dk Hendes Verden nr. 14/2013

11-03-2013 09:21:05

– Jeg føler stor taknemmelighed over,
at Emma-Sophie og
Josephine har flere
søskende end dem,
jeg selv har født,
siger Janne. Det er
Emma-Sophie til
venstre og Josephine
til højre.

AF LISE PETERSEN FOTO: SARA SKYTTE

J

anne Leth Førgaards bekymringer
begyndte allerede, inden hendes
kæreste Sørens to døtre var ankommet. “Nå, nu kommer de og tager al
opmærksomheden. Så kan
jeg rykke ned på tredjepladsen”,
kunne hun finde på at tænke i dagene op
til, at de skulle komme på weekend.
Det var i 2002. I dag griner Janne lidt
af sig selv, når hun tænker tilbage på sine
første år som ekstramor.
– Sandheden var, at pigerne kom. Men
Søren satte en stor ære i at inddrage mig.
Så det var bare nogle følelser, jeg fik, fordi
jeg gerne ville have ham for mig selv,
fortæller 39-årige Janne, der i dag er gift
med Søren og har skrevet en bog om at
navigere rundt i sammenbragte familier.
Sammen har Janne og Søren Josephine
på ni og Emma-Sophie på syv et halvt år.
Derudover har Søren døtrene Simone på
20 og Sarah på 14 fra to tidligere forhold.
Selv fik Janne sine første erfaringer
med sammenbragte familier allerede som
teenager. Da hun var 16 år, blev hendes
forældre skilt. Efter to år mødte hendes
far en ny partner, og efter yderligere et år
mødte også hendes mor en ny mand.
– Jeg skulle lige vænne mig til, at mine
forældre havde andre kærester. Men ud
fra et egoistisk synspunkt var jeg faktisk
glad for det. Jeg var lige blevet student
og skulle ud at erobre verden, så er det
rart at vide, at ens forældre ikke er alene,
siger Janne.
“Du er ikke min mor”
Som 26-årig flyttede hun første gang
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sammen med en kæreste med et barn. Det
gik ikke godt.
– Min oplevelse var, at barnet fik lov til
at gøre, som hun havde lyst til. Hvis jeg
sagde noget til hende, lød svaret gerne:
“Du er ikke min mor. Du bestemmer ikke
over mig”. Faren protesterede ikke. Her
synes jeg, at man som voksne må blive
enige om rammerne og bakke hinanden
op, siger Janne, der hurtigt bakkede ud af
det forhold.
Herefter rejste hun til Venezuela, hvor
hun arbejde på en strandbar i et år.
– Da jeg kom hjem, havde jeg en følelse
af, at nu skulle jeg være voksen og fornuftig. Og jeg ville gerne finde en god mand,
fortæller Janne, der var lidt forbeholden,
da hun mødte Søren.
– To børn havde han. Med hver sin mor.
Det, syntes jeg, lød lidt snørklet, siger
Janne.

Hun mærkede dog hurtigt, at det skulle
være Søren. Det ville sige, at hun blev
nødt til at finde ud af, hvordan hun kunne
håndtere børnene.
Janne var spændt, da hun skulle møde
dem første gang.
– Vi tog Simone først, og jeg kan huske,
at jeg spekulerede meget over, hvilket tøj
jeg skulle tage på. Hvordan er man mon
hip i en 10-årigs øjne? tænkte jeg. Men
både med hende og med Sara gik det uden
den store hurlumhej, siger Janne.
Den første ferie
Hun understreger, at de problemer, hun
siden fik med jalousi, absolut ikke var
børnenes skyld – eller for den sags skyld
Sørens.
– Tværtimod var han god til at sige,
at hvis jeg hellere ville lave noget andet
i de weekender, pigerne var hos os, var

Ekstramor
Som kæreste med børnenes far ser jeg mere mig selv
som en ekstra ressource, børnene har til rådighed,
når de er hos deres far, mere end jeg ser mig som
f.eks. en bonusmor. Det er jo ikke sikkert, at børnene
synes, at jeg er en bonus. Stedmor er jeg heller ikke,
for jeg er ikke i stedet for børnenes mor/mødre. Jeg
er nærmere noget ekstra – en ekstramor.
Janne Leth Førgaard
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Jannes bedste råd
B Ændr på det, du kan, og accepter det,
du ikke kan ændre på.
B Giv slip på alt det, som du måske synes
er uretfærdigt – men som i det store
perspektiv er ligegyldigt.
B Vælg dine kampe med omhu.
Læs mere på ekstramor.dk

Da Janne ventede sit første barn, bekymrede det
hende, om hun ville elske det højere end sine
mands døtre. I dag oplever hun, at hun føler stor
kærlighed til alle børnene, men at kærligheden
til de børn, hun selv har født, har en anden karakter end til dem, hun er ekstramor for.

det helt o.k. Det var en enorm
frihed for mig at vide, at jeg
kunne være sammen med
dem af lyst, fortæller Janne.
Da tiden nærmede sig for
den første sommerferie i
hendes lille sammenbragte
familie, fik hun en overraskelse.
– Søren havde regnet ud,
at en fed ferie for børnene
var en uge i et sommerhus i
nærheden af et badeland. Jeg
havde tænkt mig noget med
Italien. Det blev så Søndervig. Men det blev en god ferie.
Og efter jeg selv har fået
børn, har jeg også fået den
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visdom, at det er smart at vælge en ferieform, som børnene
synes er sjov, siger Janne og
tilføjer, at hun og Søren også
tog på mere voksenprægede
ferier alene.
Det var før, de fik børn
sammen.
Dårligt menneske?
Da Janne selv skulle være
mor, bekymrede det hende,
om hun ville elske sit eget
barn højere end Simone og
Sara. Var hun et dårligt menneske, hvis hun gjorde det?
I dag hvor hun er mor til to,
er hun nået frem til, at hun

elsker de fire piger på forskellig vis.
– Jeg føler stor kærlighed
til dem alle. Men jeg føler en
anden kærlighed til de to, jeg
ikke er mor til, end jeg føler
til de to, jeg er mor til. Jeg
synes, det er naturligt, at man
har andre følelser over for et
barn, man har båret på i ni
måneder og været sammen
med fra det øjeblik, det blev
født. Jeg forventer heller ikke,
at Sara og Simone elsker mig,
som de elsker deres egen mor,
siger Janne.
Hun fortæller, at det er en
udfordring at finde på fælles
aktiviteter, som pigerne med
deres forskellige aldre synes
er sjove.
– Heldigvis er de alle piger
og har en naturlig interesse
for alt, hvad der glimter, siger
Janne og fortæller om, en
oplevelse hun og Søren ser
som en stor succes i deres
bestræbelser på at få børnene
integreret.

– I 2011 var vi på skiferie i
Italien. Normalt har vi de to
mindste piger på vores hotelværelse, mens de to store har
et værelse for sig selv. Denne
gang valgte vi at lade pigerne
bo sammen. Men da de ikke
har samme sengetid, besluttede vi at lave det om efter
første nat, siger Janne, der
sammen med Søren om morgenen meddelte pigeflokken,
at Josephine og Emma-Sophie
skulle flytte ind til dem.
– Alle piger protesterede.
Nu havde de det lige så hyggeligt, lød det. Og resten af
ferien var en fest med musik
og hårtørrer og masser af grin
inde på deres værelse, siger
Janne, der i dag udelukkende
glæder sig over sine ekstra
døtre.
– Samtidig er jeg taknemmelig over, at mine børn har
flere søskende end dem, jeg
selv har født. Det, synes jeg,
er en gave til dem, tilføjer
hun. B

I bogen Førstehjælp til
ekstramødre – Sådan
navigerer du i en sammensat familie deler
Janne Leth Førgaard
rundhåndet ud af sine
egne erfaringer.
Bogen er udkommet
på Dansk Psykologisk
Forlag.
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