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Læs om Heidi Sørensen, som efter en fød-
selsdepression blev ramt af indre vrede. Du 
kan også læse om de to former for vrede: 
den indre- og den ydre vrede.

Læs om pyskolog Ray Novacovas fem øvel-
ser, som gør dig i stand til at tøjle din vrede

SIDE 4
Psykolog Ray Novaco fortæl-
ler om vrede og hvad den gør 
ved os. Mød fire danskere, 
som fortæller hvad der gør 
dem vrede og hvorfor.
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ARRRGHHHH, JEG 
BLIVER SÅ RASENDE...
Vi møder den i trafikken, på arbejds-
pladsen og i familien - vreden. Den kan 
ramme os alle og er en del af hverdagen, 
men den kan tøjles 

Ronni Burkal Nielsen, roni@bt.dk

Knyttede næver. Sammenbidte tænder. En 
rolig vejrtrækning, der ændrer sig til en ga-
lopperende prusten.

De fleste kan genkende situationer, hvor 
der nærmest står røg ud af ørerne. Hvad en-
ten det er trafikken, partneren eller arbejdet, 
der har hidset os op. 

Vreden ophobes i kroppen, når vi føler, vi 
bliver behandlet dårligt, fortæller den ameri-
kanske psykolog Ray Novaco, der er en af 
verdens før-ende specialister i vredeshånd-
tering.

»Vreden er et overlevelsesinstinkt, den gør 
kroppen klar til at slås. Blodtrykket stiger, 
hjertet slår hurtigere, og adrenalinen banker 
rundt i kroppen, når vi opfatter en situation 
som en trussel,« siger han.

Hver fjerde får fingeren
En ny undersøgelse foretaget af Fængsels-
forbundet viser, at hver anden fængselsbe-
tjent er blevet udsat for vold eller trusler på 
jobbet. Men vreden koger ikke kun over hos 
kriminelle. 

»Alle kan blive vrede. Der findes ikke et en-
tydigt svar på, hvornår man bliver vred eller 
irriteret. Det afhænger af, hvordan den en-
kelte person opfatter en situation,« siger den 
amerikanske psykolog. 

I trafikken har hver fjerde – ifølge Dan-

marks Statistik – prøvet at få fingeren el-
ler at blive råbt ad. Men vreden ulmer også 
blandt de yngste. I Rødovre Kommunne 
har man derfor besluttet, at alle folkeskoler 
skal have en lærer, der underviser i vrede-
shåndtering. Det sker, fordi man i kommu-
nen har oplevet alt for mange vrede unge, 
som er på vej ud i misbrug eller kriminalitet.  

Ifølge Ray Novaco er der ét råd, som hjælper 
både kriminielle, trafikanter og børn med at 
slippe vreden. 

»Begynder man at blive vred, er det bedste 
råd at skifte fokus. Sidder du i bilen, så skru 

op for bilradioen, eller sæt musik på, der gør 
dig glad,« siger han.

Endeløs grublen
Vrede er ikke altid lig med at tabe besindel-
sen og råbe hinanden ind i hovedet. Raseriet 
kan også boble inde i kroppen, uden at det 
koger over. Konsekvensen er konstante vre-
de grublerier – såkaldte ruminationer – som 
gør det umuligt at finde ro, fortæller Pia Cal-
lesen, som er chefpsykolog ved Center for 
Kognitiv Terapi og Supervision (CEKTOS).

»Størstedelen af de patienter, der hen-
vender sig hos mig, lider af denne form 
for vrede. De bruger flere timer og dage 
på at gruble over ting, der irriterer dem, 
uden at de gør noget ved det,« siger hun. 

Selvom den indre vrede påvirker mange 
menneskers hverdag, kan det en gang imel-
lem være sundt at rase ud. For vrede er ikke 
kun negativt, mener Ray Novaco.

»Vrede kan sagtens være positivt, fordi den 
samler vores energi og gør os mere modige. 
I et parforhold, der ikke fungerer, kan vreden 
være med til, at man tør stå frem og sige, at 
hvad man er utilfreds med, i stedet for at tie 
det ihjel. Vreden bliver først et problem, hvis 
man er vred for ofte, for lang tid ad gangen, 
eller begynder at blive voldelig,« siger den 
amerikanske psykolog.

 ● Musklerne spændes
 ● Blodtrykket stiger
 ● Hjertet slår hurtigere, end det plejer
 ● Øjenbrynene bliver sammenpressede
 ● Kæberne bliver spændte
 ● Tænderne bliver sammenbidte
 ● Hænderne knyttes
 ● Sværere at falde i søvn

SÅDAN SER VREDE UD
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VOXPOP:  
HVAD GØR DIG 
VRED?

Jane Hansen, 26 år 
Hvad gør dig vred?
»Jeg blev vred, da Woman bragte en dis-
kriminerende artikel om kvinder på kvin-
dernes internationale kampdag.«

Hvorfor gjorde det dig vred?
»Artiklen var nedværdigende, fordi den fik 
os til at fremstå gammeldags, og som om 
vi kun gør os til over for mændene.«

Claus Heinrich, 71 år

Hvad gør dig vred? 
»Larmen i København. Ikke så meget fra 
Metroen eller bilerne, mere musikken. 
Der er for mange gademusikanter og for 
mange højttalere, der spiller.«

Hvorfor gør det dig vred?
»Jeg synes, det er ubehageligt, fordi det 
larmer så meget. Det er noget værre støj, 
som ikke burde spilles udendørs.«

Hanne Scavenius, 72 år 
Hvad gør dig vred?
»Folk der ikke gør deres arbejde ordent-
ligt.«

Hvorfor gjorde det dig vred?
»Jeg synes f.eks., at der er for mange sju-
skefejl på tekst-tv. Det er skrevet dårligt, 
og det virker ikke som om, at folk gør sig 
umage.«

Jens Lillebæk, 29 år

Hvad gør dig vred? 
» Politikere, der laver terrorkampagne. Da 
der var skuddrama i København, skræm-
te politikerne almindelige mennesker ved 
at kalde det terror.«

Hvorfor gør det dig vred?
» Jeg synes, det er at opildne og lege med 
folk følelser.«
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’TANKERNE  
BULDREDE I MIG 
SOM ET TOG’

Efter en fødselsdepression blev Heidi 
Sørensen ramt af indre vrede. Gennem 
tre år grublede hun konstant 

Ronni Burkal Nielsen, roni@bt.dk 
Foto Sara Gangsted

Er jeg god nok? Sådan spurgte 34-årige 
Heidi Sørensen magtesløst sig selv. Igen og 
igen.

»Jeg grublede rigtig meget. Især over mine 
børn. Jeg har altid gerne ville være en super-
mor, der kunne være der 120 pct. for dem. 
Men jeg følte aldrig, at jeg var der tilstræk-
keligt,« fortæller hun.

Konstante bekymringer nagede og tappede 
Heidi Sørensen for kræfter om dagen. Allige-
vel havde hun svært ved at lukke et øje om 
natten. 

»Jeg havde ikke overskud til at være sam-
men med andre end min familie. Når jeg en-
delig faldt i søvn, vågnede jeg flere gange i 
løbet af natten eller meget tidligt om morge-
nen,« siger Heidi Sørensen, som bor i Haslev 
med sin mand og deres tre børn.

Ubehageligt lægebesøg
Problemerne begyndte, da Heidi Sørensen 
fik en depression efter at have født sit tredje 
barn, Jeppe. Selvom hun fik det bedre under 
barslen, nåede hun kun at være tilbage i sit 
job som pædagog i fem måneder, før hun 
måtte sygemelde sig. Da hun havde det mest 
frygteligt, modtog hun en fyreseddel.

»Jeg havde det rigtig skidt, og fyringen 
gjorde det bestemt ikke bedre. Jeg begyndte 
at gruble over, om jeg var god nok som pæ-
dagog. Om jeg var god nok som datter for 
mine forældre. 

Tankerne var som et tog, der buldrede af sted 
med 180 kilometer i timen,« fortæller den 
34-årige sjællænder.

Halv times grublerier
Hun forbandt ikke selv de kværnende tanker 
med vrede, men hendes mand og mor var 
opmærksomme på, at hun ikke havde det 
godt. 

De indebrændte grublerier krævede me-
get energi, og Heidi Sørensen var ikke selv i 
stand til at stoppe dem. 

Hun blev derfor anbefalet at kontakte en 
psykolog, som kunne hjælpe hende. 

»Jeg fik det værre for hver dag. Så jeg var 
derfor meget åben over for at prøve noget 
nyt,« siger hun.

En af psykologens øvelser, som virkede 
særligt godt på Heidi Sørensen, var at sætte 
tid af til grublerierne. Hver morgen måtte hun 
gruble i en halv time. Resten af dagen skulle 
hun udskyde de negative tanker til næste 
morgen.

»Ofte fik jeg tankerne, når jeg puttede 
børnene om aftenen. F.eks. kunne jeg blive 
irriteret over, jeg ikke nåede at læse god-
nathistorier for dem. Nu måtte jeg vente 
12 timer med at gruble over det, og næ-
ste morgen virkede problemet pludse-
lig meget småt,« siger Heidi Sørensen. 

Efter fem måneder i terapi stoppede hun hos 
psykologen, men hun laver fortsat sine øvel-
ser, når det er nødvendigt.

»Jeg kan mærke, at min selvtillid og mit hu-
mør er blevet meget bedre. Det giver mig lyst 
til at være mere social. Det sker, at jeg glem-
mer øvelserne, men når de negative tanker 
opstår, bliver jeg opmærksom på at lave øvel-
serne,« fortæller hun.
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TO FORMER FOR VREDE

YDRE VREDE
Denne form for vrede får dig til at fare op og 
flippe ud. Ofte varer vreden kun kort tid, for 
vreden er væk, så snart raseriet er sendt af 
sted. Til gengæld kan den være farlig, hvis du 
ikke er i stand til at styre din vrede. I værste 
fald kan du blive voldelig. Det er også den 
ydre vrede, der får dig til at skælde ud eller 
give andre fingeren. 

INDRE VREDE
Lider du af indre vrede, kan det være svært 
for andre at spotte det. Vreden går ikke ud 
over andre, det er kun dig selv, der lider un-
der den. Den indre vrede kan være konstante 
negative tanker, kaldet ruminationer, som gør, 
at du bliver irriteret på folk og kommer til at 
tvivle på dig selv. Den indre vrede er ligesom 
en gryde med vand, der aldrig kommer i kog, 
men som over lang tid står og simrer.

GUIDE:  
SLIP VREDEN
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PSYKOLOG  
Ray Novacos fem øvelser, 
som tøjler vrede:
1 SLÅ ØRERNE UD 

Øvelsen er til dig, som har svært ved at 
slippe bekymringerne. I stedet for at tænke 
på, om du er god nok som forælder, eller til 
dit arbejde, så tving din hjerne til at lytte til 
bilerne udenfor, børnene der leger på værel-
set, tv’et der kører, eller sangen der afspilles 
i radioen. På den måde fjerner du fokus fra 
de negative tanker, da din hjerne ikke kan 
tænke på to ting ad gangen.

2 TRÆN VREDEN VÆK 
Når du bliver vred, gør din krop sig klar til at 
forsvare sig mod trusler. Musklerne spæn-
des, og adrenalinen pumper rundt i kroppen. 
Udnyt din styrke og forøgede energi til at løbe 
en tur, rive en papkasse i stykker eller styrke-
træne. Efter fysisk aktivitet vil kroppen være 
afslappet, fordi musklerne er blevet naturligt 
trætte.

3 UNDGÅ PROBLEMET
Det lyder ret banalt, men det er ikke altid så 
enkelt. Ifølge den amerikanske vredespsyko-
log Ray Novaco har vi en tendens til at blive 
vrede over de samme ting igen og igen. Hvis 
du ved, at du bliver vred over andre bilister, 
når du kører hjem fra arbejde, så kør en om-
vej eller vent en halv time med at køre hjem, 
så du undgår køen og den tætte trafik.

4 SID IKKE ALENE
Har du været udsat for noget, der har gjort 
dig vred eller indebrændt, kan det være 
svært at skifte fokus, hvis du sidder alene 
med problemet. Snak med din partner eller 
en god ven/veninde om andre ting. Det hjæl-
per dig med at ændre dit fokus.

5 ½ TIMES BEKYMRINGER

Er du først begyndt at tænke negative tanker, 
kan det være svært at slippe dem igen. Aftal 
et fast tidspunkt hver dag, hvor du i en halv 
time må bekymre dig. Dukker de negative 
tanker frem uden for den halve time, skal du 
tvinge dig til at udskyde dem til næste dag, 
hvor du igen må gruble i samme tidsrum. 
Brug nogle af de ovenstående øvelser til at 
skifte fokus. Problemer, der virker store lige 
nu, kan føles ligegyldige dagen efter.
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Få meget mere indhold på
PLUS for 29 kr. per måned

Vi publicerer nye guider hver eneste 
dag året rundt om:

Sundhed

MotionPrivatøkonomi

Rejser

Slank

Se mere 
på bt.dk/plus 

eller 
b.dk/plus


