
Sådan er min mand også! 

Du sidder og fortæller om din AS-partner, måske i selskab med veninder, mødregruppe eller 

noget helt tredje. Det vigtige er at du føler at du kan betro dig til disse mennesker og det gør 

du så. Du fortæller dem så om nogle udvalgte problemer som du har med din AS-partner i dit 

forhold. Du gør meget ud af beskrive de præcise symptomer og i det hele taget beskrive 

problematikkerne meget udførligt. Du håber på forståelse og ikke mindst håber du på at også 

de kan se at du er oppe imod noget der afviger fra det normale. Efter endt beskrivelse hører 

du i stedet for sætningen, ”Jamen sådan er min mand da også!” Eller, ”sådan er alle mænd 

jo!”. Du prøver ihærdigt at forklare dem omkring dig at sådan er alle mænd altså ikke. 

Samtidigt må du dog erkende at ikke kun autister kan være dårlige til fx smalltalk og 

øjenkontakt og ikke kun autister kan være kæmpe rodehoveder og dårlige til at huske huslige 

ting. Med andre ord kan det føles som en umulig opgave at få andre til at forstå alvoren af de 

problemer du lever med når de symptomer og problematikker som din AS-partner udviser 

også opleves hos NT-er.  

Du behøver fremover ikke at føle dig frustreret over sådanne oplevelser hvor du ikke bliver 

forstået og det du siger bliver relativeret. Årsagen er nemlig først og fremmest at hvis man 

ikke har viden om autisme (som dem du talte med fx i mødregruppen ikke havde), så kan det 

være meget svært at forstå at der skulle være noget galt. En anden ting er at man er oppe 

imod det faktum at alle de symptomer man som autist udviser, også kan forekomme hos NT-

er. Det er det samme med ADHD, man vil kunne genkende det hele hos sig selv.  

Den store forskel er dog at når man har autisme eller ADHD, så er disse symptomer 

konstante og i et helt andet omfang end når man taler om NT-er. Lad mig uddybe med et 

eksempel. Autister er generelt dårlige til øjenkontakt, Nt-er kan også være dårlige til det, fx i 

en periode, men ikke hele tiden som hos os med autisme og NT-er har heller ikke kufferten 

fuld af nederlag som følge af akavede situationer hvor den dårlige øjenkontakt er blevet 

påtalt, misforstået eller på anden vis tolket negativt igen og igen igennem livet.  

Et andet eksempel: Ingen bryder sig om pludselige skift i strukturen så også det er fælles for 

NT-eren og autisten. Men hvis vi forestiller os at hjernen er en bogreol, så vil det pludselige 

skift i strukturen hos NT-eren svare til at en bog faldt ud af bogreolen og de andre bøger så 

lige skulle rette ind og sørge for at hylden så pæn og nydelig ud igen. Hos autisten ville det 

pludselige skift i strukturen svare til at alle bøgerne på hele bogreolen faldt ud på en gang og 

de så alle sammen skulle sættes pænt på plads igen. Det er altså en helt anden boldgade. 

 

Det kræver en hel del viden om autisme at kunne forstå disse meget vigtige forskelle der 

gemmer sig under overfladen, hvis man ikke har det, og det har man sjældent hvis ikke man 

enten arbejder med autisme, er pårørende til en autist eller selv er autist. Ja, så er det svært at 

forstå hvor stor forskel der faktisk er på at bo med en NT i forhold til en autist og det er 

svært at forstå at der forekommer den ene situation efter den anden hvor autismen går ind og 

laver ”ravage”.  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gode råd til dig der lever med en Asperger 

1. Med denne viden du nu har fået, er det blevet lettere at undgå trælse samtaler 

og frustration hvor folk relativerer det du siger eller ikke forstår dig når du 

fortæller om autismerelaterede problemer på hjemmefronten, løsningen er 

nemlig, efter min mening, at du kun bør tale om den slags til mennesker som har 

viden om autisme eller som er openminded af natur og ikke vil relativere det du 

siger. 

2. Lad os forestille os at din AS-partner er blevet udredt og har fået en autisme-

diagnose. På trods af det, vil der stadig kunne findes mennesker i din 

omgangskreds der hårdnakket vil afvise at din partner har en diagnose. De vil i 

stedet for kunne finde på at sige at der ikke er noget galt med din partners 

opførsel. Det er i sådan en situation vigtigt at vælge sine kampe, man bør 

simpelthen undgå at tale med sådanne mennesker om diagnoser, for de vil ofte 

ikke ændre holdning og I vil i stedet bare stå og tale forbi hinanden. Meget 

apropos, faktaresistens, som har været et populært ord i medierne i de sidste par 

år. 


