
 
 

Traume – isolation – connection 

”Connection – that´s why we´re here”! - Brené Brown 

Når mennesker får at vide, at vi kun har kort levetid tilbage, koncentrerer alle sig om det samme: At dyrke 

vores gode relationer til nærtstående, at være sammen med dem vi elsker og holder af i den sidste tid. Alt 

andet mister sin værdi i dødens lys. For vi mennesker er flokdyr som chimpanserne og andre pattedyr, og 

vi er som dem dybt afhængige af andre fæller for at skaffe os trivsel og mening i livet. Pattedyret er 

kendetegnet ved netop de sociale instinkter, omsorg og yngelpleje i modsætning til krybdyret. 

Når pattedyret kommer til skade eller får et chok, vågner imidlertid et helt andet instinkt. Det sårede dyr 

søger ly under en busk, i en mørk grotte eller hvor det ellers kan finde ro og slikke sine sår. Hvis vi som 

mennesker fulgte vore instinkter, ville vi gøre det samme, for der er nogle nødvendige processer på det 

fysiologiske plan, der skal gennemgås, før pattedyret kan fortsætte livet som før. Desværre lader det 

civiliserede menneske sig ikke styre af disse grundlæggende instinkter, men vi lægger lige som dyrene 

også afstand til vore vante omgivelser, efter at vi har oplevet noget ubærligt. Vi kan udover at isolere os 

socialt, altså på det ydre plan, også skabe en indre isolation. 

  

Indre isolation 

I de mange tilfælde hvor vi ikke får taget ordentlig hånd om en forfærdelig begivenhed, ”sætter” den sig så 

at sige i sjæl og nervesystem som en klump af fastlåst energi (se artikel om traumets fysiologi). Det kan 

være en fyringsrunde, et barns død, en bilulykke eller et pludseligt chok, der kan skabe traumetilstanden. 

Da de fleste ikke kender en vej til at forløse hændelsen fra sjæl og legeme, bygger vi i stedet en mur 

omkring den, så den mærkes mindst muligt. Der bliver derved en del af os der isoleres, noget af sjælen 

har lukket sig, så vi er mindre åbne, vitale og levende end før. Vi holder andre mennesker væk fra det 

ømme punkt, og nærmer os heller ikke selv. Noget i os har isoleret sig, og det vil herefter præge måden at 

være sammen med andre på. 

Man kunne spørge, hvad en bilulykke har at gøre med ens sociale relationer….? Der er naturligvis ikke 

nogen direkte sammenhæng, men ulykke gør en del af os utilgængelig, og det skaber den omtalte 

isolation – også socialt. 

  



 
 

Den ydre isolation 

Der er masser af mennesker der ikke føler sig særligt godt tilpas i det sociale rum. Det vil sige dér, hvor 

der er flere ukendte mennesker til stede, eller for mange mennesker i det hele taget. Der er også dem, der 

ikke har nære venner og ikke dyrker familien på nogen personlig eller nærværende måde. De går deres 

egne veje, passer sig selv, og søger ikke det menneskelige samvær for udveksling af tanker, erfaringer 

eller følelser. Vi er jo alle forskellige og har forskellige behov, men de mennesker der lever i hel eller delvis 

isolation, handler imod en af de dybeste drifter vi har i os som pattedyr: Trangen til at være sammen. 

Forskningen i den følsomme hjerne har påvist styrken af disse dybe instinktive drifter. Så hvorfor 

modarbejde det sociale instinkt?? 

Der sker et afgørende skift i vores psyke, når vi rammes af noget ubærligt hårdt, som traumatiserer os. 

Selvværdet lider et knæk, for et traume vil altid efterlade en oplevelse af ikke at have slået til i den 

konkrete situation. I stedet for at være en kriger og have overvundet døden, sygdommen, den modkørende 

bil eller de ukærlige forældre, blev vi lammede, stivnede, visnede og kunne hverken kæmpe eller flygte. 

Traume producerer skam, så i skam, sårbarhed og frygt isolerer vi os, lægger afstand til andre. Så de ikke 

ser, hvor skidt det står til med mig! Hvor forkert, utjekket, svag og sårbar, jeg er. 

Desværre er det netop det kærlige samvær og bekræftelse vi har brug for ved traumer. Hjerneforskningen 

har gjort det klart, at vi som de sociale dyr vi er, heler i den sociale sammenhæng, i gruppen med andre 

ord. Vi har brug for hinanden for at trives. 

 

 


