
At spare på det ”sociale krudt” 

I 2006 spillede jeg en del poker med nogle venner fra universitetet. Jeg kunne rigtig 

godt lide det, men der skete altid følgende: Vi spillede i 30-40 minutter, hvor det gik 

godt for mig, jeg var opmærksom og tilstede, jeg lavede ikke fejl og reagerede 

hurtigt, når det f.eks. var min tur til at blande etc.  Men da de 30-40 min. var gået, så 

begyndte det ellers at gå ned ad bakke, jeg blev mere og mere uopmærksom, fulgte 

mindre og mindre med i samtalerne, lavede flere og flere fejl i forhold til det med at 

skulle blande osv. Efter en times poker var det gerne sådan, at de andre begyndte at 

kommentere min mere og mere fraværende modus. Det generede mig selvfølgelig at 

skulle være genstand for negativ opmærksomhed, og jeg husker tydeligt, at det 

irriterede mig frygteligt, at jeg ikke havde mere energi efter ca. 30 min., hvorimod de 

andre var upåvirkede og det uanset, om vi spillede en time eller måske fire timer. 

Man kan ikke sige, at jeg efter de 30 minutter var faldet adskillige trin i 

funktionsniveau, der skal trods alt mere til, men det, der derimod sker, er at vi med 

AS i sådan en situation begynder at ”zone ud”, man kan også kalde det at blive fjern, 

eller at man er som inde i en boble. Det, der helt konkret sker, er at autisthjernen 

helt ubevidst bliver fjern, fordi den er på overarbejde. 

I militæret skete det utallige gange for mig, at den zonede ud, uden at jeg ønskede 

det, og så reagerede de andre jo kraftigt på det, da man hele tiden skulle kunne have 

et intenst samarbejde. Jeg husker, at jeg hadede de momenter, og jeg forbandede 

mig selv over, at jeg ikke var i stand til at kontrollere det. 

Nu, efter at jeg er blevet diagnosticeret, er jeg blevet langt bedre til at ”spare på 

krudtet”. Jeg ved simpelthen, at jeg ikke kan sidde og være på lige så meget som de 

andre, at det indimellem i samtalerne er okay, at jeg ikke deltager og bare stener lidt. 

Jeg har fået forståelse for, hvorfor jeg zoner ind og ud af samtaler, og jeg ved nu, at 

det er vigtigt, at jeg faktisk aktivt sørger for ikke hele tiden at været zonet ind, da mit 

batteri så kun holder 30 min. 

 

 
 

Gode råd til dig der lever med en Asperger 

1. Hvis du oplever, at din partner ”zoner” ind og ud af samtaler, specielt afhængig af, 

hvor meget interesse han har for emnet, så er dette helt normalt for os med AS. 

2. Det er ikke hensigtsmæssigt for din partner, hvis han fyrer al krudtet af med det 

samme i sociale situationer. Det kan godt være, at han kan give den max gas og 

være en rigtig selskabspapegøje i de først 30-40 min., men hvad så bagefter? 

 


