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En voksende verdensby i skyggene fra Apartheid

Endring har lenge vært normaltilstanden i Cape 
Town. I løpet av det siste tiåret har byen blitt et 
av verdens mest populære reisemål, visstnok 
best besøkt i hele Afrika. Den økonomiske 
veksten har vært sterk, og deler av fotball-
VM 2010 ble som kjent avholdt her. Byens 
geografiske plassering gjør at den alltid har vært 
et knutepunkt for handel, gjennomreisende og 
lykkejegere på jakt etter en bedre fremtid. Det 
har eksponert den for inntrykk og impulser 
fra store deler av verden, gode og dårlige. 
Tilreisende afrikanere beskriver ofte byen som 
en “afrikansk unntakstilstand”.
 Fra 1950-tallet var verden vitner 
til fem tiår med et dypt menneskefiendtlig 

politisk styresett kjent som Apartheid 
(afrikaans: atskillelse), hvor den hvite 

minoriteten satt ved makten og 
utøvet grov, systematisk 

forskjellsbehandling 
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Hvordan fremstår Cape Town som by og livsverden, her og nå? Sett gjennom mine øyne 
er den mest av alt stygg-vakker. Hva betyr dét? Og hvorfor akkurat “stygg-vakker”? Med 
disse spørsmålene på notatblokken sitter jeg på en fortauskafé og skriver, på sydspissen 

av det afrikanske kontinentet. Jeg befinner meg nettopp i Cape Town, et lite steinkast 
fra Atlanterhavet med utsikt mot verdens ende. De siste tre månedene har jeg vært her 
som psykologpraktikant i stiftelsen TygerBear Social Unit for Traumatized Children, og 
det gjenstår nå kun en måned av oppholdet. I dette reisebrevet ønsker jeg å dele noen 

erfaringer og refleksjoner som norsk psykologistudent i eksil, i møte med nye menneskelige 
virkeligheter i en annen verden - innenfor og utenfor terapirommet. Med dette vil jeg ønske 

deg velkommen som lesende deltager på min dannelsesreise i  
Cape Town, Sør-Afrika, høsten 2011.

av den mørkhudete majoriteten på alle 
tenkelige og utenkelige livsområder. På 
begynnelsen av 1990-tallet ble denne epoken 
avløst av Nelson Mandela og anti-Apartheid 
bevegelsens frigjøringskamp. Mandela 
returnerte til offentligheten etter 27 år i fengsel, 
og anvendte deler av Ghandis ikke-vold filosofi 
som politisk strategi. Budskapet var likeverdige 
menneskerettigheter, tilgivelse og forsoning på 
tvers av hudfarge og etablerte rasekategorier. 
Dette engasjementet resulterte i tildeling av 
Nobels Fredspris i 1993, og året etter ble han 
landets første demokratisk valgte president. 
Denne historien er storslått, og den kan ikke 
fortelles ofte nok. Mye godt har blitt gjort og 
mange har fått det bedre siden Apartheid, men 
ettervirkningene former fortsatt samfunnslivet 
og hverdagen til menneskene her. Arven etter 
Mandela har også vist seg vanskelig å bære; 
korrupsjon og mistillit hjemsøker det politiske 
liv.
 Regionen har også en betydelig 
kroppslig sykdomshistorie å fortelle. Siden 

diagnostiseringen av de to første tilfellene 

På feltarbeid i en blomstereng 
av løvetannsbarn

i 1983, anslås det i dag at Sør-Afrika har 
verdens høyeste forekomst av HIV/Aids. I en 
oversiktsrapport fra 2007 anslår FN at hele 
5,7 millioner Sørafrikanere har sykdommen, 
som tilsvarer like under 12% av landets totale 
populasjon på 48 millioner mennesker. Disse 
tallene er rystende. De menneskelige, sosiale 
og økonomiske kostnadene overvelder  
fatteevnen. HIV/Aids-sykdommen er øverste 
prioritet for flere humanitære organisasjoner 
og prosjekter, og antallet nysmittede blant  
ungdom og unge voksne er nedadgående 
- men mange uløste utfordringer gjenstår. 
I likhet med den politiske forhistorien er 
denne problematikken godt dokumentert og 
beskrevet av fagfolk som har sin 
spesialkompetanse på området, og den er 
fortsatt avgjørende for fremtidens Sør-Afrika. 
For denne gang skal vi likevel la disse to 
historiene forbli i bakgrunnen, vel vitende om at 
de fortsatt kaster mørke skygger over nåtiden. 
Glemme de skal vi ikke gjøre, men Cape Town 
har mer å by på for det nysgjerrige sinn. 

- Reisereportasje fra psykologpraksis i Cape Town, Sør-Afrika
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Om ambivalensen og Det stygg-vakre

Mest av alt, er det for meg påfallende hvordan 
byen presenterer seg som forferdelig stygg og 
slående vakker på en og samme tid. Den er 
begge deler, og den veksler mellom disse to 
klesdraktene. Om man beveger seg noen steg 
utenfor turistindustriens radius, så kan man 
se de beste og verste ting side om side her. 
Noen av verdens rikeste og verdens fattigste 
mennesker bor ikke langt fra hverandre, de 
sosiale og økonomiske forskjellene innad i 
byen er svært store. Med mindre man aktivt 
unngår det, stilles man daglig overfor sterke 
motsetninger i levekår, menneskekulturer, 
væremåter og tenkemåter. For meg er det 
spenningstilstanden og dynamikken mellom 
disse ytterpunktene som gjør Cape Town til det 
den er. Dette samspillet utgjør en stygg-vakker 
melodi av kronisk ambivalens. Man skyves frem 
og tilbake mellom tiltrekning og frastøtelse, 
fascinasjon og avsky, trivsel og mistrivsel. Her 
følger noen anekdotiske illustrasjoner.

Jorden rundt på 30 minutter

Jeg og mine medstudenter bor i et område 
som heter Sea Point, som regnes for å være et 
trygt middelklasseområde. Her bor det en viss 
overvekt av hvite mennesker, men også såkalte 
svarte (“blacks”) og fargede (“coloured”). 
Pasientarbeidet er lokalisert på ulike skoler i 
nærheten av Tygerberg Hospital, fordi mange 
av foreldrene i disse områdene ikke har råd 
til å ta seg fri fra jobb for å kjøre barna sine til 
sykehuset. En av skolene vi arbeider på ligger 
i Elsies River, som er et av mange utsatte 
områder i Cape Town og del av the Cape Flats. 
Lutfattige townships (slumområder) ligger like 
ved. Avstanden fra leiligheten vår i Sea Point 
til hverdagen i Elsies River tilsvarer snaue 30 
minutter på motorveien. Vi kjører denne ruten 
til og fra jobb hver morgen og ettermiddag. 
Denne avstanden er imidlertid langt større 
om man tenker langs andre akser enn kun den 
geografiske. I sosial og økonomisk forstand, i 
form av betingelser for liv - da er den kollosal. 
Det oppleves iblant som at man reiser jorden 
rundt på disse 30 minuttene. 
 I vår egen og lignende bydeler er 
nemlig Cape Town slående vakker, visstnok en 
av de vakreste byene på hele det afrikanske 
kontinentet. Den selger godt. Her omringer 
naturen deg med fantastiske utsikter utover 
havet og opp mot de ruvende fjelltoppene. 
Fortausrestauranter, innbydende menyer, 
hvite ansikter, sunne kropper og italienske 
sportsbiler. Vingårder i umiddelbar nærhet. 
Her finnes alt og mer av alt man trenger av 
sosiale og materielle forutsetninger for å kunne 
leve og lære, arbeide og nyte. Strandområdet 

at det stygg-vakre finnes også innad i disse 
to virkelighetene. Bak den rike og velpolerte 
fasaden kan kronisk skyldfølelse over selv å 
være privilegert slite på sinnet, for løsningene 
er ikke åpenbare for noen. Andre ganger finnes 
det håp der man minst venter å finne det. 
 En av pasientene mine i Elsies River 
kommer fra en muslimsk familie, og deler 
nistepakken sin med nabojenta som kommer 
fra en kristen familie. Hun kommer fra et hjem 
hvor pengene som skulle gått til mat i stedet 
brukes til farens virkelighetsflukt – rusen blir 
prioritert i abstinensens desperate psykologi. Av 
alle forskjeller mellom mennesker vil enhver 
historiker kunne bekrefte at forskjeller i religiøs 
tro og gudebilder går som et ekko gjennom 
menneskehetens historie av krig og konflikt. 
Han har åpenbare grunner til ikke å dele, men 
velger likevel å gjøre det. Lysglimt én. En annen 
pasient sier at hun føler at hun kanskje kan 
driste seg til å stole på meg snart, fordi jeg ikke 
har slått henne enda. Jeg opplever det først 
som forferdelig trist at denne jenta sjeldent 
har fått erfare nær kontakt med en voksen 
mannsskikkelse som ikke har skadet henne. 
Hun bærer på en velbegrunnet forventning 
om å bli påført skade, og en patogen antagelse 
om at dette har skjedd fordi det er noe 
grunnleggende galt med henne. Jeg opplever 
det likevel som noe fint at hun gir meg lov til å 
delta i hennes første møter med det som kan 
bli en korrigering av de vonde antagelsene 
og forventningene. Hun begår vågestykket 
å slippe meg inn i livet hennes til tross for sin 
tidligere erfaring, litt etter litt, steg for steg. 
Lysglimt to. Rektoren på en av de videregående 
skolene i området hjelper mange av elevene 

Camps Bay er nærmeste nabo, og der er 
stemningen mer posch og high class enn det 
meste jeg har sett i Norge. I fattige Elsies River 
finnes det verken utsikter eller hvite ansikter 
- i store deler av dette området råder det nød 
og arbeidsledighet. Gangsterism kaller de 
det største samfunnsproblemet i denne og 
lignende bydeler. Ugjerningenes statistikker 
vitner om høy forekomst av fysisk og seksuell 
vold, drap og narkotikakriminalitet. Jeg vet at 
bak disse tallene finnes det barn og unge som 
opplever at bevæpnede menn bryter seg inn i 
hjemmene deres midt på natten, på jakt etter 
far eller storebror som skylder penger. Eller 
at sin beste venn blir skutt og drept på vei til 
skolen, som hevn for noe et familiemedlem 
har gjort. Barnet selv var bare på vei til skolen. 
Hvordan skape din egen fremtid når en 
pistolkule allerede er avfyrt i din retning - fra 
hånden til et menneske du aldri har møtt? 
 Virkelighetene i Elsies River og 
Sea Point eksisterer praktisk talt side om side, 
men den ene er gjort utilgjengelig for den 
andre. Den geografiske avstanden måler 30 
minutter med bil, i samme by, i samme land. 
Som deltagende observatør plasseres man i 
en mellomposisjon i en sirkel av ytterpunkter. 
Det svir på netthinnen - om man speider etter 
humanitet og en rimelig likhet i livsmuligheter. 

... men det finnes nyanser

Jeg har nå skissert et bilde i sort og hvitt for å få 
frem min opplevelse av det stygg-vakre i Cape 
Town. Her fremstår det hvite som blendahvitt 
uten flekker. Det sorte som bunnløst, uendelig 
mørke. Kontrastene er grelle. Men vent – her 
er mer! Ved nærmere ettersyn viser det seg 

I skolegården på Elsies River High School.

<< Utsikt over Cape Town.
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med å få seg arbeid når de er uteksaminerte. 
De har nemlig gode nok evner til å studere 
videre, men har ikke nok penger eller en 
hjemmesituasjon som tillater det og frykter en 
fremtid på gatehjørnet. Rektoren snakker med 
arbeidsgivere innen revisjon, banksektor og 
andre som trenger unge menn og kvinner som 
er stødig i matematikk. Han arrangerer møter, 
legger inn gode ord der han finner grunnlag 
for det, han får ting til å skje. Dette resulterer i at 
noen av elevene faktisk får seg jobber som de 
ellers ikke ville fått. Han må ikke gjøre dette og 
han får ikke betalt for det. Lysglimt tre. Dette er 
noen blant flere mennesker og hendelser som 
skaper verdifulle nyanser i alt det vanskelige og 
mørke. De utgjør et forsiktig håp i det håpløse. 
Jeg kan forsikre leseren om at det er noe av det 
fineste jeg har sett.

Om lidelsen og det traumatiske

De fleste av pasientene mine her er barn og 
ungdommer som er potensielt traumatiserte. 
Det vil si at de har vært utsatt for en eller flere 
hendelser som de fleste av oss tenker på som 
våre verste mareritt. Slike hendelser er typisk 
fysisk vold, seksuelle overgrep, omsorgssvikt 
eller rusmisbrukende foreldre. Noen ganger 
alt på en gang, eller at foreldre eller andre 
kjære har blitt utsatt for slike hendelser med 
barnet som hjelpeløst vitne. Man kaller det 
for et psykologisk traume når slike potensielt 
livstruende hendelser overvelder ens evne 
til å forstå, forutsi og mestre livet - og når det 
fortsetter å gi personen smerte og nedsatt 
funksjonsevne også i ettertid, selv om den 
umiddelbare faren objektivt sett er over. Mitt 
arbeid består av møter med disse barna for 
utredning og behandling. Diagnostisk sett 
er post-traumatiske stresslidelser (PTSD), 
tilknytningsforstyrrelser, angst og depresjon 
de vanligste tilstandsbildene. Men bak de 
diagnostiske kategoriene opplever alltid barna 
vanskene sine på ulike vis. Noen bærer på 
forferdelige livshistorier – fiksjon og fantasi blir 
fattig i sammenligning. Dette er individuelle 
fortellinger om traumets psykologi. Samtidig 
bringer de ofte med seg et felles ønske om å 
bedre kunne forstå. De ønsker å få hjelp til i 
nåtid kunne håndtere det som i fortiden var 
uhåndterbart. De har kanskje et forsiktig håp 
om en dag å kunne skape et bedre liv for seg 
selv og for sine nærmeste, selv om de har en 
forhistorie av velbegrunnet håpløshet bak seg. 

På feltarbeid i en blomstereng av løvetannbarn

Noen ganger svinger også jeg selv mellom håp 
og håpløshet på pasientenes vegner. Kan jeg 
egentlig hjelpe de i særlig grad? Ikke bare er jeg 
uerfaren. Vanskeligst er det å forholde seg til den 

virkeligheten jeg motvillig må sende mange 
av de tilbake til når timen vår er over. Dette er 
barna som har blitt eksponert for psykologiske 
traumer og som lever i mangelfulle sosiale 
nettverk. Men mange av de har egentlig klart 
seg overraskende bra – tross alt. Det har fått 
meg til å tenke på den sveitsiske psykologen 
Alice Miller og hennes beskrivelser av såkalte 
løvetannbarn. For på lignende vis som en 
løvetann omringet av asfalt, har løvetannbarna 
klart å blomstre i et sammensurium av nær 
ulevelige eksistensbetingelser. De utviser 
sterk psykologisk resiliens eller motstandskraft, 
ved at de gitt sine utviklingshistorier, sosiale 
nettverk og tilhørende sannsynligheter har 
klart seg langt bedre enn forventelig. De går 
fortsatt på skolen, og de har så langt verken 
blitt ungdomskriminelle eller rusavhengige. 
De er i kontakt med hjelpeapparatet, og de 
sitter her frivillig på kontoret mitt en gang i 
uken. Det er dette som gjør bildet av å være 
på feltarbeid i en blomstereng av løvetannbarn 

til en god metafor på hvordan jeg opplever 
pasientarbeidet i Elsies River og i andre 
lignende bydeler. På godt og på vondt.
 Dette bildet peker også mot at 
mange av barna jeg møter sannsynligvis utgjør 
positive unntak fra regelen; i hvert fall om 
begrepet løvetannbarn skal gi mening. Det 
utfordrer kanskje særlig fordi det i psykoterapi 
er enkeltindividet som er pasienten, noen 
ganger familier. Her jeg er på feltarbeid i en 
del av verden hvor mange mennesker ikke har 
tilgang til grunnleggende livsnødvendigheter 
og ekstreme sosiale forskjeller reproduseres 
over generasjoner (den sosiale mobiliteten er 
lav), så skulle jeg stundom ønske at det var 
samfunnet og ikke enkeltindividet som var 
min pasient. Tankene går raskt i retning av 
sosiale og samfunnsorienterte perspektiver på 
sykdom, helse og utvikling. Ikke fordi man skal 
slutte å behandle enkeltmennesker i klinisk 
arbeid, men simpelthen fordi det er vanskelig 
å oppnå psykologisk lindring og utvikling på 
tom mage. Den som hadde kuren!

Med friminuttet som psykologisk fristed: “Michelle”

“I saw you play soccer with some of my class 

mates last monday. I didn’t know that people at 

your age could play soccer.” - Jente 13 år, Elsies 
River High School.
 Jeg kommer til å tenke på dette 
sitatet som er gjengitt over. Ordene tilhører en 
modig jente på 13 år som livet har herjet hardt 
med. Det er hentet fra en kort samtale idet vi 
møttes tilfeldig ute i skolegården, i en liten 
pause mellom to skoletimer. Hun sier det med 
et lurt og nesten litt ertende smil om munnen. 
Et lekent glimt i øyet. Akkurat slik som en jente 

på 13 år normalt sett gjør helt av seg selv, når 
hun ikke opplever verden som et umiddelbart 
farlig sted. Leken har for en stakket stund 
overvunnet de vonde minnene – hun har 
friminutt i dobbel forstand. Vi kan kalle henne 
“Michelle”, og hun er en av mine pasienter. 
 Michelle terroriseres daglig av de 
kroppslige og psykologiske skadevirkningene 
som kjennetegner traumatiske stresslidelser. 
Kroppslig overaktivering og emosjonell 
nummenhet om hverandre. Uanmeldte 
intrusjoner (”flashbacks”) og mareritt, dag 
og natt. Konsentrasjonsvansker når kroppen 
og sinnet låser seg fast i fortiden, som om 
det vonde skjer i nåtid. Vanskelige følelser av 
skyld og skam, og en opplevelse av å være 
helt alene i verden. Hvor kommer alt dette 
fra? Helse og sykdom er som kjent alltid 
summen biologi og kultur, sårbarhetsfaktorer 
og beskyttende faktorer. Men jeg vet svært 
lite om foreldrene hennes og annen familie, 
og har heller ikke noe annet grunnlag til å si 
noe om underliggende biologiske faktorer. 
Den psykologiske utviklingshistorien vet jeg 
imidlertid mer om, og den er dessverre rik på 
negative ”høydepunkter”. Både før og etter hun 
ble forlatt av foreldrene sine, seks år gammel, 
ble hun utsatt for alvorlig omsorgssvikt og 
gjentatte tilfeller av fysisk vold fra de som skulle 
være voksne, trygge og ansvarlige. Verden ble 
et uforståelig og skummelt sted. Senere har 
hun blitt systematisk trakassert av medelevene 
sine, idet hun begynte å utmerke seg faglig 
mot alles forventninger. Hun har tilpasset seg 
uforutsigbare voksenpersoner ved å gjøre 
seg selv til “forelder” for søsknene sine. Hun 
er urovekkende flink til dette. Inn i mellom tar 
jeg meg selv i å glemme at hun fortsatt er et 
barn, og fortsatt har barnlige utviklingsmessige 
behov. Hun gir menneskene rundt seg all den 
omsorg og omtanke hun selv har manglet, men 
er fanget i denne rollen nå som det er hun selv 
som trenger hjelp. I faglitteraturen beskrives 
dette fenomenet gjerne som parentifying; det 
har blitt for tidlig, for raskt og for mye. Den 
nødvendige løsningen på kort sikt har blitt et 
selvstendig problem på lang sikt.
 Michelle har fått erfare noen av livets 
mørkeste sider. Samtidig representerer hun 
håp og det særegent menneskelige prosjekt; 
et insisterende forsøk på å skape mening i en 
tilværelse som kan synes meningsløs. Dét kan 
bli hennes redning. På mange områder klarer 
hun seg allerede langt bedre enn det noen kan 
forvente, og hun arbeider hardt for å kunne 
skape en bedre fremtid for seg selv og søsknene 
sine. I terapi har hun startet arbeidet med å 
bedre kunne håndtere de vonde minnene fra 
fortiden som fortsatt setter farge på nåtiden 
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med bred pensel. Savnet av omsorgsfulle 
voksenpersoner som sviktet og forsvant, 
frykten for hva som kan skje i fremtiden. Frem 
til nylig har disse ”gjestene” banket hardt på 
døren så snart hun trekker pusten og ikke 
aktivt gjør noe. Veien videre blir ikke enkel, men 
hun har allerede tatt viktige steg og jeg finner 
gode grunner til håp på hennes vegner. Det er 
simpelthen vanskelig å ikke la seg inspirere av 
en slik vilje til liv og mening. Med sine egne ord 
er hun en survivor - en overlevende som nekter 
å gi seg. 

Om tilpasningens kunst (og nødvendighet)

Solen er i ferd med å forsvinne i havet langt 
der ute, og denne beretningen nærmer 
seg slutten. Det er nok i de vitenskapelige 
undersøkelsene og i faglitteraturen vi kommer 
nærmest sannheten, men det er alltid de 
mellommenneskelige møtene som gjør 
sterkest inntrykk. Slik har det også vært i min 
tid her i Cape Town. Det har vært kanskje særlig 
berikende å på nært hold få erfare hvor kraftfull 
den menneskelige tilpasningsevnen kan være 
når det virkelig trengs. Noen ganger både hos 
pasient og behandler. Jeg har fått lære hvordan 
sterke og ukjente opplevelser kan avta i 
intensitet og bli håndterbare ved gjentatte 
møter - det fjerde fallskjermhoppet er aldri helt 
det samme som det første! Tilpasningsevnen 
står helt sentralt i vår psykologiske utrustning. 
Den overrasker oss stadig, og helt uten den 
kan vi simpelthen ikke leve. Far og sønn ville 
vært like redde for trollet under sengen, 
hånden ville blitt liggende på den glovarme 
komfyrplaten. For det nysgjerrige sinn på reise 
er den en god følgesvenn i møtet med Cape 
Town og det stygg-vakre. Med den til hjelp kan 
opplevelser av psykologisk friksjon gi mot og 
nysgjerrighet til å fortsette utforskingen av det 
nye og ukjente, i oss selv og i den omverden 
vi lever i.
 
Eventuelt kan man rette blikket den andre 
veien - eller bli værende i hotellbaren på 
Camps Bay. Der holder det lenge med solfaktor 
og cruise control.
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