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Den 21-årige bryggebo Vanessa Joy Hobbs ville være den perfekte 
unge kvinde – herresmuk og med overskud til både uddannelse og 
en modelkarriere. Men det endte med en spiseforstyrrelse og en 
psykisk nedtur. Nu kan du læse hendes beretning om de svære år i 
romanen FLÆSK, der netop er udkommet

Tekst:Birgitte Reindel 
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Den 26. januar udkom ro-
manen ”FLÆSK” på Gads 
Forlag. FLÆSK er skrevet 
af den 21-årige bryggebo 
Vanessa Joy Hobbs og be-
skriver hendes gymnasie-
tid, hvor hun samtidig med 
studierne kæmpede for at få 
en karriere som model. Va-
nessa kæmpede også med 
en spiseforstyrrelse – et 
faktum, der for alt i verden 
skulle holdes skjult for om-
verdenen.

Romanen beskriver det 
pres, der ligger på de unge, 
når de skal leve op til fore-
stillingen om den perfekte 
krop, den perfekte datter, 
den perfekte studerende og 
det perfekte liv.

FLÆSK følger Vanessas 
behandlingsforløb på Bispe-
bjerg Hospital, og romanen 
beskriver en familie, hvor 
Vanessa hidtil har tilpasset 
sig og levet op til alle for-
ventninger.

Romanen afspejler tyde-
ligt den udvikling, Vanessa 
gennemgår – fra at være en 
forvirret, rastløs, usikker 
og meget syg teenager til 
at være en ung pige med en 
spirende tro på sin ret til at 
være her, også på sine egne 
præmisser.

FLÆSK er hudløst ærlig, 
det er en meget modig ung 
kvinde, jeg skal møde til 
en snak om FLÆSK. Jeg 
har sat Vanessa stævne en 
sen eftermiddag i februar, 
mindre end to uger efter ud-
givelsen. To travle uger, bo-
gen har fået stor opmærk-
somhed i alle medier.

noget nær perfekt 
Vanessa er punktlig, og det 
er ingen overraskelse. Ro-
manen viser tydeligt, at en 
del af det pres, hun føler i 
gymnasieårene, kommer 
fra hendes egen perfektio-
nisme.

Hvor kommer din perfek-
tionisme fra?

– Det er svært at sige, da 
jeg har været perfektioni-
stisk, lige så længe jeg kan 

huske. Men jeg tror, den 
kommer af flere forskel-
lige ting, blandt andet det 
samfundspres, man som 
ung kan føle, for eksempel 
ved at skulle have en god 
uddannelse – og tage den 
på kort tid. Jeg har altid 
vidst, at det ikke ville gøre 
noget, hvis jeg kom hjem 
med dårlige karakterer. 
Mine høje præstations-
krav har altid været noget, 
jeg har pålagt mig selv. 
Men det har klart gjort det 
værre, at man skal have 
meget høje karakterer for 
at komme ind på mange 
af uddannelserne. Og det 
samme gør sig gældende 
på mange andre punkter, 
man kan let få følelsen af, 
at man skal være noget 
nær perfekt, hvis man skal 
klare sig godt i samfundet.

Bygger bogen på dagbøger 
eller erindringer om tiden?

– Den bygger på erindrin-
ger, for jeg har faktisk al-
drig været særlig vild med 
at skrive dagbog. Jeg har 
godt kunnet lide at skrive, 
men det har primært været 
fiktion og i forbindelse med 
skolen. Da jeg begyndte at 
skrive FLÆSK, hentede 
jeg min journal fra behand-
lingsforløbet på Bispebjerg, 
og det hjalp mig til at gen-
opleve nogle af de ting, der 
skete under behandlingen, 
og de følelser, jeg havde på 
daværende tidspunkt – selv 
om journalen selvfølgelig 
var skrevet helt neutralt.

de dybe følelser
Hvad gjorde, at du bare måt-
te skrive din historie ned?

– Jeg begyndte at skrive 
et par måneder efter gym-
nasiet, fordi jeg længe 
havde haft det sådan, at jeg 
havde brug for at komme 
ordentligt i dybden med alle 
de følelser og oplevelser, de 
sidste tre-fire år med anor-
eksien havde budt på. Der 
var meget, jeg mere eller 
mindre havde fortrængt, 
meget jeg havde brug for 
at ribbe op i og bearbejde 
endnu mere, end jeg havde 
gjort til mine psykologsam-
taler. 

Hvad gjorde så, at du også 
blev nødt til at udgive roma-
nen, for det må have været 
grænseoverskridende?

– Det var det også. I star-
ten skrev jeg bare for mig 
selv, men som der blev rib-
bet op i flere og flere ting, fik 
jeg lyst til at hjælpe andre 
gennem mine erfaringer. 
Jeg synes jo for eksempel 
ikke, det var den rigtige be-
handling, jeg fik på Bispe-
bjerg, så det er en af de ting, 
jeg håbede, bogen kunne 
være med til at skabe debat 
om. Samtidig ville jeg gerne 
bryde med tabuet omkring 
at være spiseforstyrret eller 
ramt af psykiske lidelser i 
det hele taget.

Åben og hudløs
Hvor fik du modet fra til at 
udgive en bog, der er så åben 
og hudløs, og hvor du ikke 
fremstiller dig selv særlig 
flatterende?

– Jamen, det kom efter-
hånden. Da jeg begyndte 
at overveje at sende bogen 
til et forlag, ville jeg kun 
udgive den anonymt. Men 
med tiden stod det klart for 
mig, at jeg jo selv måtte stå 
ved det og lægge navn til, 
hvis jeg virkelig ville bryde 
med tabuet omkring spise-
forstyrrelser. Jeg ønskede 
at sende et signal om, at 
man ikke skal skamme sig 
over at have det skidt og 
føle, som man føler – hvil-
ket også betød, at det var 
det hele af mig, der var i bo-
gen, for at gøre det så ægte 
som muligt – også selv om 
det ikke altid er særlig flat-
terende.

Hvad har udgivelsen bety-
det for dig?

– Den har betydet me-
get for mig, på flere planer 
faktisk. Jeg måtte jo indvie 
mine venner i min hemme-
lighed. De fik først noget 
at vide for et halvt års tid 
siden. Og så fandt jeg ud af, 
hvor angst jeg har været for 
at blive afsløret – og hvor 
lidt grund der var til at have 
det sådan. Så det har været 
en lettelse, at nu kan jeg 
være mere mig selv. Og så 
har jeg haft travlt siden ud-

givelsen, for bogen har fået 
en del opmærksomhed.

Hvilke reaktioner har du 
mødt i din omgangskreds?

– Jeg har kun mødt positi-
ve reaktioner. Mine venner 
har bakket mig 100 procent 
op. De var selvfølgelig over-
raskede, nogle af dem cho-
kerede, men de har støttet 
mig fuldt ud.

Forkert fokus
Du kritiserer i bogen be-
handlingssystemets måde at 
håndtere spiseforstyrrelser 
på. Hvordan burde behand-
lingen foregå, hvis det stod 
til dig?

– Jeg oplevede, at det 
kun handlede om, hvad 
jeg vejede, og hvad jeg 
spiste. Jeg synes, det er 
underligt, at man kun har 
fokus på kroppen, når det 
er en psykisk sygdom, det 
handler om. Man burde 
helt fra start hjælpe med 
de ting, der gør ondt, og 
som gør det svært at være 
i sin krop. Jeg manglede 
at få nogle redskaber til at 
klare de ting, der var årsa-
gen til min spiseforstyr-
relse. Derudover burde det 
være en mere individuel 
behandling, i stedet for at 
man behandler alle patien-
ter ens, bare fordi de har 
fået det samme mærkat på 
sig – det er jo individer, de 
har med at gøre. Mit forløb 
var familieterapi, og en af 
de ting, vi skulle som fa-
milie, var for eksempel at 
spise et måltid sammen, 
mens behandlerne kigge-
de på og filmede det for at 
overvåge vores spisemøn-
ster. Da mine forældre har 
været skilt, siden jeg var 
fem, betød det, at min mor, 
min far og jeg skulle sidde 
og spise sammen for første 
gang i mange år, hvilket jo 
var vildt unaturligt og der-
for ikke relevant i forhold 
til mit spisemønster. Men 
det tog man ikke hensyn 
til, for sådan plejede de 
at gøre. Man bør se mere 
på hvert enkelt individ og 
dennes situation. Selvføl-
gelig skal man også følge 
op på, hvad der spises, og 
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hvordan vægten udvikler 
sig, for det er livsfarligt at 
være dybt undervægtig, 
men det skal bare ikke stå 
alene.

Hvad er der sket, siden 
FLÆSK udkom?

– Tja, ud over at jeg har 
skrevet bogen, så har jeg 
fået et nyt job, og jeg er 
flyttet hjemmefra. Gennem 
arbejdet med min bog har 
jeg også fået arbejdet en del 
med mig selv, så selvom jeg 
stadig ikke er helt rask, har 
jeg det bedre i dag. Det har 
taget lang tid – og det vil 
helt sikkert tage endnu læn-
gere tid – men jeg skal ikke 
gå for hurtigt frem. Jeg skal 
nå at mærke mig selv.

Som jeg tolker det, har du 
altid prøvet at leve op til om-
givelsernes forventninger til 
dig, og du har ikke følt, at du 
havde ret til at fylde noget. 
Udgivelsen af bogen tyder 
på, at du er blevet bedre til 
at give dig selv plads. Gælder 
det generelt?

– Ja, det kan man godt 
sige. Jeg er blevet bedre til 
at lytte til mig selv, og jeg 
er blevet bedre til at sætte 
grænser for, hvad jeg vil 
være med til. Men jeg skal 
blive ved med at øve mig.

”det bør man”
Har du fået andre fremtids-
drømme, nu du har opgivet 
modelkarrieren?

– Jeg har haft så travlt med 
at skrive og med mit arbej-
de, så det har jeg nok ikke 
helt. Jeg kan godt mærke, at 
jeg stadig ligger under for 
et pres over, at jeg ikke er 
startet på en videregående 
uddannelse endnu, for det 
er mange af mine venner, 
og det "bør man". Men jeg 
vil gerne give mig selv den 
tid, jeg har brug for, for at 
finde ud af hvad jeg vil, så 
det prøver jeg på. Men det 
kunne godt tænkes, at jeg 
finder på at skrive noget 
mere – som ikke nødven-
digvis handler om mig, men 
om noget fiktivt. 

Vil du hjælpe andre spise-
forstyrrede, måske som tera-
peut?

– Det har ikke været min 

plan, men jeg har faktisk 
fået lyst til aktivt at ændre 
på forholdene for andre, der 
har en spiseforstyrrelse el-
ler lider af andre psykiske 
lidelser. Da jeg jo ikke selv 
er helt rask endnu, så kan 
jeg ikke komme med den 
gyldne løsning på proble-
met, men jeg håber på at 
kunne gøre en forskel via 
mine erfaringer.

Man har de senere år hørt 
i pressen, at unge føler sig 
meget pressede. Hvad tror 
du, det skyldes?

– Jeg tror, det er et gene-
relt pres i samfundet, men 
jeg tror også, at eksplosio-
nen af de sociale medier er 
med til at presse de unge. 
På platforme som Facebook 
og Instagram iscenesætter 
langt de fleste sig selv som 
perfekte mennesker med 
perfekte liv, og man kom-
mer let til at sammenligne 
sit eget liv med dem, man 
støder på dér – og selv om 
man godt ved, at det nok 
er et skønmaleri, kommer 
man alligevel til at måle sig 
med det.

stærk og sej 
FLÆSK er svær at komme 
udenom. Og måske kan 
Vanessa få held med sit 
forehavende om at mindske 
tabuiseringen af spisefor-
styrrelser og andre psyki-
ske sygdomme, og måske 
er behandlingssystemet 
ikke så selvtilstrækkeligt, 
at man undlader at benyt-
te lejligheden til at kigge 
nærmere på sine behand-
lingstilbud og justere lidt 
på dem, hvis det kan gøres 
bedre.

Og imens vil jeg glæde 
mig til måske en dag at læse 
endnu en bog skrevet af 
Vanessa Joy Hobbs. Skrive-
talentet fejler intet. Og selv 
om Vanessa endnu ikke er 
helt rask, har denne udgi-
velse vist, at hun er både 
stærk og sej.

Du kan læse mere om 
Vanessa Joy Hobbs på  
www.vanessajoy.dk.

16.juli 2009
sygt sundhedstjek | Jeg har forsøgt at redde vores forhold ved at indvi en tredje part – det har i stedet forvand-let sig til et trekants¬drama.Efter de tiltagende møder med spejlet opsøgte jeg vægten, i håbet om at finde en afklaring på min egen mulige sindssyge såvel som spejlbil-ledets.

Og det hjalp faktisk. Vægten har vist sig min tillid værdig, for hver gang jeg besøger den, viser den samme tal. 52 kilo – samme tal som for et år siden.
Ikke desto mindre kredser alle tanker fortsat om mit forhold til spejlbil-ledet, og psyken har stadig ikke genvundet sin balanceevne. Jeg er bange. Bange for at være unormal, bange for hvad fremtiden bringer, bange for mig selv og mine tanker. Bange for, at sindssygen har vundet fodfæste på bekostning af min egen balance. Det ene øjeblik synes min mave markant udbulende, det næste helt normal – og mine tanker reflek-teres nu konsekvent i spejlbilledet.

10.september 2009
pauseklovn | Jeg har brug for en pause. Fra alt.
Mit lysere livssyn fra i sommers er forsvundet som dug for solen, og jeg er atter at finde i mørket. Har svært ved at se mig ud af det hele. Føler mig til tider stadig splittet i to, når det gælder synet på mit udseende. Ude af stand til at skelne virkelig-hed fra vrangforestillinger. Og det skræmmer mig ad helvede til.For et par uger siden tog jeg på introtur med min nye klasse – en overlevelsestur, der både bød på lange vandringer og overnatning i tipier. Ikke ligefrem min kop te, men en oplevelse det var det da. Og en overlevelse – på alle måder.Til trods for at det kun var en treda-ges tur, havde jeg travlt med at kom-me hjem igen. Folk er flinke, men jeg føler mig ikke som en af dem. Jeg føler mig unormal, dels fordi vi intet har til fælles, dels fordi jeg fortsat er mere eller mindre forskruet. Følte mig konstant sulten, selv når jeg lige havde spist. Og jeg syntes, at jeg spiste langt mere end de fleste, så de sidste par dage forsøgte jeg at skære ned. Havde generelt svært ved at være til stede – selv når jeg sad sammen med de andre, syntes jeg at befinde mig i min egen virkelighed, der kun levnede plads til ensomhed, sult og sindssyge. Og det skræmte mig fra vid og sans.

Derfor tog vi for en uges tid siden til lægen, min mor og jeg.For at få en mere professionel vurde-ring af min tilstand. For at få ro.

Hun var heldigvis ikke bekymret; mente, at mit BMI kun ligger lige i underkanten af det normale, og at jeg blot skal spise en smule mere, så vil det hele ordne sig. Alligevel fik min mor trumfet igennem, at jeg bliver henvist til nogle specialister på Bispebjerg – for at være helt sikker på, at der ikke er noget at frygte.
Efter en del overvejelse har jeg endvi-dere valgt at tage pause som model, indtil jeg får det bedre. Ved, at jeg er tilbage igen i løbet af ingen tid – regner med at gøre karriere som pau-seklovn i to, maksimalt tre måneder. Men lige for tiden er det nok bedst at have fuldt fokus på gymnasium og mental bedring; er intet værd, så længe jeg bryder sammen dagligt.

Ikke desto mindre savner jeg allerede mit gamle liv helt afsindigt.


