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Lugten af voldtægt
Faderens overgreb har invalideret
Jytte Jensen for livet. Bare lugten af
sved eller dårlig ånde bringer hende
tilbage til barndommens helvede
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AF KAARE JOHANSEN
kajo@vejleamtsfolkeblad.dk
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eg måtte selv bestemme, om det skulle ske
om morgenen eller om
aftenen. Men vi skulle
have en fast aftale. Far skulle
have noget at glæde sig til…
Jytte Jensen husker tilbage.
Hun virker stærk, selvom det
helt sikkert smerter at rode
op i minderne. For blot et år
siden kunne hun slet ikke.
Men blandt andet gennem
samtaler med Bodil Neujahr
fra BoPam, har hun samlet

styrke til at konfrontere sin
fortid.
Derfor er hun klar til at gøre op med dem, der svigtede
hende i en barndom fyldt
med seksuelle overgreb. For
her 30 år senere er hun dybt
mærket af misbruget.
– Der skal kun en lugt af
sved eller dårlig ånde til, så er
jeg tilbage ved voldtægterne i
barndommen. Far var nemlig
meget usoigneret. Og hvor
der er mange mennesker eller folk står tæt i kø ved et supermarked, kan jeg få det meget meget dårligt. Så er det
med at finde et toilet hurtigst
muligt, og så skal jeg ud i fri
luft – væk fra folk.

Ingen arbejdsevne
Hun har en psykologs ord for,
at overgrebene har skadet

hende for livet. En undersøgelse fra januar sidste år konkluderede, at hun lider af
post traumatisk stress syndrom, social fobi og svære
symptomer på depressivitet.
Tilstanden kan ikke behandles. Derfor er hendes arbejdsevne nedsat til stort set
ingenting, og af samme
grund har hun fået tilkendt
førtidspension.
– Jeg kan have dage, hvor
jeg fungerer. Men andre dage
befinder jeg mig i et sort hul,
siger Jytte Jensen om sin hverdag.
Jytte Jensen er ikke sikker
på, hvornår overgrebene
startede. Hun har en svag
erindring om, at hun blev undersøgt af sin plejefamilie efter et hjemmebesøg. Dengang har hun være omkring
fem år. Men hun er helt sikker
på, at hendes far forgreb sig
på hende allerede, mens hun
var på børnehjem i Nørre
Åby.
Det seksuelle misbrug blev
forstærket, da hun som 14årig flyttede hjem. Men hun

fortalte det aldrig direkte til
nogen, før hun som 19-årig
gik til kommunen og politiet.
På det tidspunkt var hun blevet smidt ud hjemmefra.

Fik faren dømt
I 1985 blev faren dømt to et
halvt års fængsel for seksuelle overgreb på Jytte Jensen og
hendes to år yngre lillesøster.
Faderen afviste beskyldningerne, men retten valgte
at tro på pigernes forklaringer – understøttet blandt andet af den støttepædagog,
kommunen knyttede til familien, da de to døtre kom hjem
fra børnehjemmet.
Dommen blev appelleret til
landsretten, men den højere
retsinstans
stadfæstede
dommen.
Undersøgelser viste umiddelbart efter retssagen, at Jytte Jensen havde brug for behandling for at komme igennem de psykiske traumer.
Men hun var ikke med på
de tilbud, kommunen og det
daværende Vejle Amt stod
klar med. Derfor fik hun tilsy-

neladende lov at bære smerten alene.
Udadtil virkede det som
om, hun kom videre. Med
mand, børn og job.
Men en skilsmisse i 1999
var den lille torn, der fik det
psykiske sår til at springe op.
Jytte Jensen gik ned, og siden har hun kæmpet med tilbagevendende mareridt, lavt
selvværd og frygten for at
møde sin far i byen – han bor
nemlig stadig i Vejle.
Dårlig samvittighed overfor sine to døtre og sin nye
kæreste har også plaget den
45-årige kvinde. 90 timers
psykolog-samtaler har ikke
givet store resultater.
De gav hende ikke engang
mod til at læse de sagsakter,
hun fik udleveret i 1999.
Først mødet med Bodil
Neujahr har hjulpet så meget,
at hun har taget kampen op.
Kampen for at finde ud af alt
om sin fortid, og kampen for
at få rettens ord for, at myndighederne lukkede øjnene,
da hun blev voldtaget af sin
far.
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Børn af misbrugere lyver aldrig, når de fortæller om problemerne.
De lyver, når de pynter på forholdene derhjemme. Det gjorde jeg selv
BODIL NEUJAHR – LEDER AF BOPAM

Når de voksne lukker øjnene
ikke overrasket over svigtene
Bodil Neujahr, der
i Jytte Jensens historie – selvbåde har personlig
om hun synes de er voldsomog professionel
me.
erfaring med
Historien gentager sig
misbrugte børn,
– Voksne har en tendens til at
genkender problemet kigge den anden vej. Jeg tror
ikke, de kan rumme, at andre
i Jytte Jensens sag
AF KAARE JOHANSEN
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– Så klappede han mig på hovedet og sagde, at det skulle
nok gå.
Bodil Neujahr husker tilbage til sin egen barndom. Den
10-årige Bodil havde endelig
samlet mod til at fortælle en
lærer i skolen om problemerne derhjemme. Men han slog
det hen, og Bodil klappede i.
Den lille pige betroede sig aldrig igen til en voksen.
Derfor er lederen af BoPam

voksne kan være så gemene.
Og så er det ofte lettere for systemet at ignorere sagerne
og lade dem gå i glemmebogen, siger Bodil Neujahr.
Efter hendes mening er det
forklaringen på, at historierne kan gentage sig.
Tøndersagen, Brønderslevsagen og Rebildsagen er eksempler på, at samfundet have opdaget problemerne
langt tidligere.
I Rebildsagen fik det offentlige ifølge sagsakterne 20
henvendelser. Men misbruget fik lov at fortsætte.
Bodil Neujahr har oplevet
skyggesiden af samfundet –

Hjælp til børn fra misbrugshjem
■ BoPam er en landsorganisation, der hjælper børn fra misbrugshjem.
■ Organisationen blev stiftet i 2007. Organisationen sætter fokus
på børnene og de pårørende til misbrugerne. Systemet er ofte
klar til at hjælpe misbrugeren selv, men familien bliver svigtet,
lyder udgangspunktet.
■ I 2010 modtog BoPaM Børnesagsprisen og stifter Bodil Neujahr
har netop fået Benny Andersen Prisen for sit arbejde.
både i sin egen barndom og i
sit arbejde i BoPam som hun
stiftede efter at have bearbejdet sine egne traumer.
Ofte har hun mødt ofre for
incest og andre overgreb, der
aldrig har fået talt ud om deres oplevelser.
Sådan var det også med Jytte Jensen.
Hun trådte ind ad døren til
det lille kontor på Parkvej efter et tip fra en konfliktmægler. Efter et forgæves forsøg
på at få sin far i tale via offer-

rådgivningen fik hun endelig
taget hul på de gamle traumer.
Og langsomt forstod hun,
hvorfor hun følte, som hun
gjorde. Hvorfor hun sloges
med problemer som lavt selvværd, angst og depressioner.

Ser hvad andre overser
Det var i kraft af samtalerne
med Bodil Neujahr, at hun for
alvor gik på jagt efter sandheden om sin barndom. Med
krav om aktindsigt hos kom-

mune, retsvæsen og andre
myndigheder har hun fået
stykket historien om et svigt
sammen.
– Jeg har skubbet på Jytte
til at gå videre, i stedet for at
lade afmagten styre , siger
Bodil Neujahr.
På den måde har hun reageret anderledes end andre,
Jytte Jensen har mødt. Her
har reaktionen ofte været i
stil med – det er jo så lang tid
siden, kan du ikke bare komme videre..
Men Jytte Jensen kan ikke
glemme barndommens overgreb.
Det kan Bodil Neujahr heller ikke, der er jo ikke noget at
putte i stedet.
Hun var ikke udsat for incest, men andre overgreb i et
hjem præget af farens alkoholmisbrug. Derfor er hun
klar til at se, hvad andre helst
vil overse.

