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Kunstnere, journalister og andre i formidlende professioner 
arbejder til daglig med at bringe historier til verden om menne-
sker, samfundet og livet. Men beretninger fra deres personlige 
liv kan også vække refleksion, genkendelighed og genklang 
hos mange. Artikelserien ’Kendte liv’ har fokus på offentligt 
kendte personer, som har det til fælles med hinanden og man-
ge andre, at de på nært hold kender til, hvordan et problema-
tisk forbrug af rusmidler kan påvirke livet.

KENDTE LIV: 
INTERVIEW MED  
PETER MYGIND
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”Vi vidste, at hvis  
vi ikke stod sammen 

om det her, så var 
løbet kørt”

Da skuespiller Peter Myginds ældste søn, Julius, fik problemer med stoffer og 
alkohol, var det afgørende for Peter, at han og hans hustru, Lise Mühlhausen, 

var enige om, hvordan de skulle hjælpe deres søn. Den fælles tilgang til 
håndteringen af sønnens krise var med til at styrke deres ægteskab.  

TEKST: KARINA LUISE ANDERSEN
FOTO: LINDA JOHANSEN/RITZAU SCANPIX

Karina Luise Andersen er  
cand. mag. og redaktør på STOF 
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Da Julius Mygind var midt i teenageårene, op-
dagede hans forældre, skuespiller Peter Mygind 
og Lise Mygind Mühlhausen, der er rådgiver i 
personlig kommunikation, at der var noget, der 
havde forandret sig hos ham. Det var ikke kun 
puberteten og teenageårene, der var på spil. De-
res ældste søn trivedes ikke. 

”Børn er jo verdensmestre i at skjule, når de har 
rodet sig ud i noget. Julius passede sin skole og 
spillede basketball på topniveau, så vi overveje-
de, om det bare var teenagealderen, der havde 
forandret ham. Men vi har altid været meget tæt 
på vores børn, så der var en lang periode, hvor 
min hustru og jeg kiggede på Julius og kunne 
mærke mere og mere, at der var noget i vejen.  
Og min hustru syntes, hun kunne se noget med 
hans pupiller. Først i weekenderne, men sene-
re også i hverdagene. Så begyndte vi at spørge 
ham direkte om, hvad der skete med ham. Vi var 
meget bekymrede. Men han benægtede jo selv-
følgelig alt for at bevare en facade om, at han var 
ok,” fortæller Peter Mygind og fortsætter:

”En dag gjorde vi simpelthen det, man ikke må: Vi 
gik ind på hans værelse og begyndte at lede. Og 
der fandt vi noget hash. Han sagde, at det ikke var 
hans, men hans kammerats, som han bare pas-
sede på. Men vi vidste jo godt, at man ikke bare 
lige holder en hashpibe og fem gram hash for 
nogle andre. Så der gik det virkeligt op for os, hvor 
slemt han havde det, og at vi måtte gøre noget.”

Hvad Julius Myginds problemer med stoffer og 
alkohol konkret bestod i, kan du læse mere om 
på s. 72 i artiklen ’På egen krop og sjæl – rusmid-
delbrugeres erfaring og perspektiv’, hvor Julius 
Mygind fortæller sin historie. For forældrene var et 
fokus på rusmidlerne ikke det vigtigste. De valgte i 
stedet at koncentrere sig om at sørge for, at deres 
søn skulle få det bedre med sig selv, så han slet 
ikke ville føle et behov for rusmidlerne længere.   

”Mit barn har ikke den slags problemer”
Det første, Peter Mygind og hans hustru gjorde, 
var at sende Julius på en uges ophold sammen 
med halvtreds andre unge. Det var et kursus 
arrangeret af en jægersoldat med det formål at 
styrke unges selvværd. Men selvom kurset var 
en god oplevelse for Julius, gjorde det ikke den 
store forskel for hans forbrug af stoffer og alko-
hol. Så hans forældre kontaktede en SSP-med-
arbejder hos kommunen, som Peter Mygind 
havde hørt om. De kunne mærke, at al deres 

kærlighed, omsorg og opmærksomhed som for-
ældre ikke var nok, for Julius hverken ville eller 
kunne dele sine problemer med dem. 

”Julius var flov og syntes, det var skamfuldt at 
indrømme over for os, at han var på skideren 
og havde problemer med stoffer og alkohol. Og 
det viste sig, at SSP-medarbejderen var en fan-
tastisk ildsjæl og personlighed, der har viet sit liv 
til at hjælpe unge ved at stå ved deres side. Så 
da Julius indvilgede i at tage en snak med ham, 
ændrede det hans liv, fordi SSP-medarbejderen 
talte med ham i øjenhøjde. Det var ikke hans mor 
og far, men en fremmed mand, der så ham, var 
nysgerrig på ham og spurgte ind til ham. Han brød 
grædende sammen og åbnede sig totalt og for-
talte om alle sine følelser af utilstrækkelighed. Og 
det blev starten på en rejse, hvor han fik modet til 
at finde ud af, hvem han ville være fremadrettet, 
og hvad han skulle med sit liv,” siger Peter Mygind. 

Men mens der var god hjælp til rådighed for Julius, 
var det ikke nemt for Peter Mygind og Lise Myg-
ind Mühlhausen at finde andre forældre at sparre 
med om, hvad man som forælder gør og føler i 
sådan en situation. Børns rusmiddelproblemer var 
ikke noget, som andre forældre var åbne om.

”Jeg var overrasket over den tavshed, vi blev 
mødt med, da vi rakte ud til andre forældre og 
fortalte, at vi har en søn, der ryger hash og drik-
ker for meget alkohol. Alle andre forældre sagde 
bare: ”Det gør mit barn ikke, så det har ikke noget 
med os at gøre”. Forældre tror, at de beskytter 
barnet ved ikke at dele deres bekymringer og 
sorger med andre forældre. Men jo mere åbne 
vi var om vores situation, jo mere viste det sig, at 
der var flere andre børn herude [i Charlottenlund, 
red.], der var lige så langt ude at skide som Ju-
lius. Men det var bare en ’no-go’-fortælling.  Det 
var ikke noget, man snakkede om i de familier, 
fordi det er ”forbudt” at ryge hash eller drikke for 
meget alkohol. Derfor var der lagt låg på á la ”mit 
barn har ikke den slags problemer”,” fortæller Pe-
ter Mygind og tilføjer:

”Men problemet med det er, at så bliver det mig, 
der henter de her unger inde i byen, når de ikke 
tør ringe til deres egne forældre, fordi de er ble-
vet skæve eller for fulde. For mine sønner kunne 
jo ringe til mig døgnet rundt. Og grunden til, at jeg 
fortæller det, er, at konsekvensen af sådan en til-
gang, hvor børnene er bange for at fortælle deres 
forældre, når de har det svært, er jo, at det bliver 
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”Jeg var overrasket 
over den tavshed, vi 
blev mødt med, da 
vi rakte ud til andre 
forældre og fortalte, 
at vi har en søn, der 
ryger hash og drikker 
for meget alkohol. 
Alle andre forældre 
sagde bare: ”Det gør 
mit barn ikke, så det 
har ikke noget med 
os at gøre”...”
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op til andre voksne at ’se’ dem og vise medfølel-
se og omsorg, når de har allermest brug for det. 
Så der vil jeg gerne appellere til, at man kigger 
ud over sin egen næsetip som forælder og ikke 
kun holder øje med, om éns eget barn har det 
godt. Man skal også holde øje med, om det so-
ciale fællesskab rundt om éns barn har det godt, 
ikke kun for dine børns venners skyld, men også 
for dit eget barns skyld. For hvis barnets fælles-
skab har det godt, så er der også stor chance for, 
at dit barn har det godt.”

At stå sammen og huske at trække vejret
For Peter Mygind og hans hustru var det vende-
punktet, at de kunne se i Julius’ øjne, hvor meget 
det havde betydet for ham at tale med SSP-med-
arbejderen. Og Peter Mygind er taknemmelig for, 
at han tilfældigvis havde hørt om ham, for ellers 
ville de ikke have vidst, hvor de skulle gå hen for at 
få hjælp. På grund af det tabu, som det var blandt 
andre forældre at tale højt om deres børns proble-
mer, var det svært at vide, hvilke erfaringer andre 
havde med alkohol- og stofproblemer blandt bør-
nene. Det var fuldstændig nyt territorium for Peter 
Mygind og hans familie, og de måtte sande, at 
ikke kun Julius og de selv som forældre var påvir-
ket af situationen. Også Julius’ lillebror Valdemar, 
som dengang var ni år, havde brug for hjælp. 

”Valdemar havde også sine kampe at kæmpe og 
nogle ting, han skulle have til at falde på plads. 
Vi fandt en børnepsykolog til ham, hvor jeg tog 
med ham ti gange. For det er klart, at han opleve-
de to forældre, der brugte sygt meget energi på 
storebror. Valdemar er seks år yngre, men har en 
helt anden personlighed. Så han havde sin egen 
rejse, han skulle på og have hjælp til,” siger Peter 
Mygind og fortæller, at i det hele taget tog det tid, 
før hele familien følte, at alle trivedes igen: 

”Vi har altid brugt sindssygt meget tid med vo-
res børn, og det har vi, selvom vi har været to 
arbejdsmennesker, der har brugt meget tid på 
vores karriere. Så vi greb ind så hurtigt, vi kunne, 
for at sikre begge vores børns trivsel i situatio-
nen. Jeg har svært ved at se, at vi kunne have 
gjort noget anderledes, og vi gjorde vores bed-
ste. Men det var en lang – og langsom – proces, 
fordi det jo ikke var sådan, at Julius bare fik det 
bedre fra den ene dag til den anden.”

Ikke desto mindre føler Peter Mygind, at han og 
hans hustrus ægteskab er blevet styrket af den 
krise, som de som forældre har været igennem.

”Vi var lige ambitiøse, vi var lige ulykkelige, vi var 
lige desperate, vi var lige i alting i den situation, så 
Julius’ krise bragte kun styrke til vores ægteskab. 
Vi vidste, at hvis vi ikke stod sammen om det her, 
så var løbet kørt. Derfor er det sindssygt vigtigt, at 
man som forældre tager hinanden alvorligt, støtter 
hinanden og passer på hinanden. Det må aldrig 
kun være den ene forælder, der står alene med 
bekymringen og behovet for at handle. Hvis man 
forstår, at det skal være en fælles indsats, så er 
der en chance for, at man også kommer igennem 
sådan en situation med alle i familien i god be-
hold,” siger Peter Mygind.

Mindst lige så vigtigt mener Peter Mygind også, 
det er, at man som forælder husker ikke at reage-
re med de impulsive forskrækkede følelser først, 
hvis éns børn fortæller én, at de har problemer 
med rusmidler eller andet i det hele taget. 

”Jeg har været forbi rigtig mange skoler for at hol-
de foredrag, og der hører jeg ofte børn fortælle: 
”Jeg har fortalt min mor eller far sandheden én 
gang, og så råbte de mig så højt ind i hovedet, 
at jeg har lukket af. Derfor kommer de ikke til at 
høre sandheden mere”. Og derfor vil jeg bare så 
gerne opfordre forældre til, at udover de skal støtte 
hinanden i processen med at hjælpe deres fælles 
barn, så skal de også lære at trække vejret, inden 
de prøver at ændre deres barns adfærd. Og så 
skal de ikke være bange for at bede om hjælp. Det 
var det, vi gjorde i vores familie. Vi bad om hjælp,” 
siger Peter Mygind og afslutter:   

”Og det er et budskab, jeg gerne vil give videre: 
Det kan være en rigtig lang proces, og det kan 
tage lang tid, før man finder ud af, hvordan éns 
barn egentlig har det. Men man skal være tålmo-
dig og lade være at overreagere. Lyt, og spørg ind. 
Vis forståelse frem for at blive forarget eller rystet. 
For altså, vi skal jo elske vores børn allermest, når 
de er allersværest at have med at gøre.”

I artiklen ’På egen krop og sjæl – rusmiddelbru-
geres erfaring og perspektiv’ på s. 72 kan du 
læse Peter Myginds søn, Julius Mygind, fortælle 
sin historie om sine rusmiddelproblemer.


