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Slut med at sove hos mor hver nat:

CLARA BLEV 
ANGSTEN KVIT
Clara led i flere år af en voldsom angst, 
som forhindrede hende i at udfolde sig 
som barn. I sommeren 2010 deltog hun 
i et projekt ved Århus Universitet. Det 
blev begyndelsen på et helt nyt liv.

■ Angsten viste sig første 
gang for alvor, da Clara 

var seks år og lige var begyndt 
i børnehaveklassen på Virring 
Skole ved Skanderborg. Hun 
turde ikke gå uden for i fri-
kvarteret uden at holde sin mor 
i hånden. Hendes mor, Lone 
Kaastrup Zachariassen, arbej-
dede heldigvis som lærer på 
samme skole, så der var ikke 

så langt hen til hendes trygge 
hånd, når det ringede ud.

Clara turde heller ikke 
gå ind på skolens toiletter, 
og når det blev sengetid der-
hjemme om aftenen, var hun 
så bange for mørket, at hun 
altid sov i Lones seng.

– Jeg var meget nervøs og 
havde sådan en uro i kroppen 
hele tiden, fortæller Clara.

Clara led i mange år 
af angst, men i dag 
har hun lært at tackle 
den takket være pro-
jekt Cool Kids.

Hånd i hånd med mor. 
Sådan så de første af 
Claras skoleår ud. 

Lone bemærkede selvfølgelig, at 
Clara ikke var som sine jævnald-
rende, men hun gav det alligevel 
lidt tid:

– Okay, når man er seks år, 
kan man jo være bange for mange 
ting. Men det går nok over, tænkte 
jeg.

Men det gjorde det ikke. Tvært-
imod udviklede angsten sig, og 
Clara fik stadig flere kvaler med 
at fungere i en almindelig hver-
dag. Hun turde ikke lege hjemme 
hos andre. Børnefødselsdage  
kunne hun heller ikke deltage i  
– og klasseture var helt udeluk-
ket.

I 3.-4. klasse kom det så vidt, at 
Clara sov med en spand ved siden 
af sengen, fordi hun var bange for, 
at hun pludselig skulle kaste op 


