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Interview. »Jeg kalder det medieliderlighed,« siger Anette Sørensen-Habel selv om det, der psykologisk – og næsten fysisk – skete med hende, da hun i 1997 blev anholdt i New York og
fik sin datter tvangsfjernet, fordi hun havde stillet barnevognen på fortovet uden for en café. For da blev hun endelig verdensberømt.

Ormen i æblet
kommet tilbage til Danmark. Hun vil i
rampelyset igen, og ved at lægge sag an
mod staten New York kan hun komme i
medierne igen.
»Jeg sagsøgte byen for retfærdighedens
skyld, men også for medieeksponeringen,« siger hun:
»Jeg kan bare ikke give slip, nyde
beruselsens øjeblik, tage anerkendelsen til mig og gå videre i livet. Jeg
vil have mere, vil have hele verdens
opmærksomhed på én gang, vil bæres i
kongestol, løftes ind i himlen, blive en
berømthed. Har smagt blod, og kan
godt lide det. Vil have mere af dét, som
jeg mærkede for første gang, da jeg var
10 år gammel, hvor jeg stod på scenen
i Skallebølle Skole og blev applauderet
og tog det valg, at den følelse, som følge
af at blive set, være i rampelyset, være
særlig, ville jeg ubetinget føle hver dag i
mit liv, koste hvad det koste ville.«
Hun rejser til New York for at opsøge
en advokat, som kan hjælpe hende med
at nå sit mål og udfylde den ensomhed,
hun nu føler som alenemor og arbejdsløs
skuespiller i en toværelses på Nørrebro.
»Jeg kontakter pressen, så jeg igen kan
komme på forsiderne af aviserne og i
tv-avisen, som hele familien Danmark
sidder og glor på klokken 19.00 hver
aften. Låner penge til rejsen, køber røde
handsker og bolero som kontrast til den
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Tager hovedtelefonerne på.
– Kennedy Airport.
Skruer op for fuldt drøn og lader musikken bedøve mig. Lægger mit hoved tilbage
på taxisædet og stener hen med halvåbne
junkieøjne.
Opmærksomhedsberuselsesliderlige
junkieøjne. Min krop er smækfyldt med
væsker, helt op til randen. Men ikke så
meget som ét enkelt lille dryp kommer ud
af den.
Et godt stykke inde i Queens beder jeg
taxichaufføren køre ind på næste rasteplads. Han er en pæn ung mand. En
american-collegeboy på juleferie. Han
holder bilen foran toiletterne. Jeg lader
høretelefonerne hænge rundt om halsen,
kan høre Lou Reed synge højt om tiden,
som ikke er.
– Vil du tjene 200 dollar?
Han vender sig om imod mig.
– På hvad?
– Knep mig!
– Af hvad siger du?
Jeg stiger ud af bilen. Åbner hans dør.
Han bliver siddende.
– 300, så kan du købe en fin ring til
kæresten i julegave.
Han låser toiletdøren bag os. Jeg smider
strømpebukserne ned i tasken, sparker
skoene hen i hjørnet, trækker op i den sorte
nederdel, bøjer mig over klosettet og stikker
min behårede fisse i vejret.
– Slik mig først!
Hans forsigtige læber berører mig.
– Spred dog for helvede mine skamlæber
og slik, som var jeg en ispind.
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til Tyskland, har den mest stået på børn:
»Jeg har kun lavet småprojekter. Lidt
dubbing-arbejde og lidt speak, men så
har jeg skrevet. Noveller til skrivebordsskuffen, og nu altså også en roman. Den
er jeg rigtig glad for. Sagen i New York
var den værste begivenhed i mit liv, og
med bogen er jeg kommet igennem den,
har fået den ud af mit system og vendt
den til noget positivt.«

Følelsen af urørlighed
Anette Sørensen-Habel er vokset op på
Fyn. Efter folkeskolen var hun hurtigt
væk fra Vissenbjerg, tog til Odense, hvor
hun gik på Fame, en privat teaterskole,
og som 19-årig fløj hun til USA for
at rejse rundt, arbejde og søge ind på
skuespilskoler.
»Jeg har villet være skuespiller lige
siden, jeg var ganske lille. Når jeg står på
scenen, føler jeg mig bedst tilpas. Ingen
kan røre mig, og jeg har en lykkefølelse indeni. Når jeg står på scenen, er i
centrum og bliver set på, er jeg allermest
i kontakt med mig selv.«
Det er det univers, som hun har længtes efter, siden hun i femte klasse spillede
skolekomedie;
»Min beslutning dengang om at ville
blive berømt har tit været en hjælp i mit
liv. En måde at hæve mig op over smerten ved at være menneske, lidelsen ved
at blive påvirket af andre, ikke at hvile
tilstrækkeligt i mig selv. Sagt med andre
ord, lykken ved at være urørlig, som jeg
føler, at jeg er, når jeg står på scenen. Jeg
voksede ind i himlen, når jeg spillede, og
jeg elskede det. Elskede den nærhed, jeg
oplevede med mig selv, den udfoldelse
og udadvendthed, jeg følte, når jeg var
på scenen. Elskede at få opmærksomhed.
Det gav mig lykkefølelse. Den fik jeg,
da barnevognssagen udspillede sig. Jeg
blev væk i følelsen af velbehag. Jeg fik
serveret opmærksomhed og anerkendelse
i mængder, som jeg aldrig før havde fået.
Det var euforiserende og liderligt.«
Med the pram case, som episoden i
New York blev døbt i de internationale
medier, havde Anette Sørensen-Habel
endelig fået, hvad hun altid havde søgt.
Og selv om der er en orm i æblet og en
slange i træet, får hendes følelser frit løb
den aften, da hun er blevet løsladt, og
journalisterne følger efter hende dag og
nat, mens hun stadig venter på at få sit
barn – der i romanen kaldes Fie – tilbage igen. Hun beskriver det sådan her:
»Situationen er voldsomt modstridende for mig. Det er det værste, jeg
nogensinde har været ude for. Det har
fremkaldt følelser i mig, som jeg ikke
vidste fandtes. Samtidig har det udløst

en sensibilitet og klarhed. Det skyldes
bestemt, at angsten for at miste Fie
ikke længere kaster sin skygge på mig,
nu hvor Konsulatet hjælper mig. Jeg
føler mig fri, sikker og fyldt af mig selv.
Tænker ikke et sekund på, hvad andre
tænker om mig, ved hvad jeg vil, og hvor
jeg vil hen. Alligevel har jeg dårlig samvittighed over at hvile i mig selv, for Fie
har det ikke godt. Hun aner ikke, hvad
der foregår, er et fremmed sted sammen
med mennesker, hun ikke kender, der
oven i købet taler et sprog, hun ikke forstår. Hvordan kan jeg tillade mig at have
det godt, når hun ikke har det?«
Men det kan hun, og forklaringen har
hun selv leveret – medieliderlighed:
»Jeg har lyst til en cigaret. Åbner stille
vinduet, så journalisterne ikke hører det,
sætter mig i karmen, tænder en smøg og
ser ned på dem, mens jeg lader tankerne
løbe. På den ene side har jeg altid ment,
at jeg skal opføre mig pænt og ’rigtigt’
over for andre mennesker, på den anden
side vil jeg frem i verden, støde med albuerne og give mig plads. Når jeg spiller
skuespil, har jeg den plads, som jeg gerne
vil have, der føler jeg mig urørlig. Da Fie
blev født, blev det sværere at give mig
selv den plads, og jeg følte mig presset.
Jeg slukker cigaretten. Lyden fra gløden,
når den trykkes ud, kan jeg godt lide.
Der er færre journalister end før, men
stadig 10-15 stykker.
Jeg føler mig godt tilpas. Jeg hviler i
mig selv ved, at pressen står dernede foran
på grund af mig. Det giver mig ro.«
Det er samme ro, hun oplever, da hun
har fået sit barn tilbage og opholder sig i
den danske sømandskirke i New York:
»Efter aftensmaden går jeg op på værelset med Fie. Giver hende nattøj på og
lægger mig ved siden af hende. Ammer

hende som i går. Da hun er faldet i søvn,
sætter jeg mig i det åbne vindue, ryger
en smøg og betragter de mange journalister, der stadig står nede på gaden. De
giver mig så meget uden at gøre noget.«
Men der er grænser for, hvor længe
Eva var i paradis. Det må Anette
Sørensen-Habel sande efter pressemødet
dagen efter:
»Det var en dejlig dag. Jeg havde styr
på, hvad jeg ville sige. Det var ikke
pressefolkene, der kørte løbet. Al den
opmærksomhed gjorde mig virkelig
godt. Derfor bliver jeg ked af det, da jeg
opdager, at der kun står tre journalister
nede foran trappen. Det rammer mig
uventet. Jeg føler mig pludselig svigtet.«

På igen!
Trangen, der har vokset sig kolossal
med episoden i New York, skriger efter
udfoldelse, da Anette Sørensen-Habel er

sorte frakke og fylder min håndtaske
med krystaller, små bønner, som jeg
håber på vil blive hørt af ham foroven,
hvis han kan finde en ren plet i min
beskidte sjæl, og cigaretter, der skal
bringe mig gennem showet. Flere har
advaret mig mod at gøre, hvad jeg nu
foretager mig, men det er blevet min
overbevisning, at jeg vil have noget stort
ud af, hvad der skete i New York. Tiden
er til historier, siger alle, der har lidt
eller meget at gøre med medieverdenen.
Det er ikke nok at have talent, man skal
have en historie. Det har jeg.«
Men selv om Anette Sørensen-Habel
har en historie, dumper der ikke noget
ned fra himlen denne gang:
»Jeg ærgrede mig gul og grøn over,
at jeg ikke slog til, da agenter, produktionsfirmaer og tv-stationer ville i
kontakt med mig, da episoden var på sit
højeste.«
08.09.2011

S

exscenen – som er fiktiv –
i Anette Sørensen-Habels
selvbiografiske roman,
Ormen i æblet – En barnevogn i New York, slutter
ikke her. Den fortsætter
med beskrivelser og fantasier, der er så
heftige og brutale, at avispapiret ville
rødme, så vi stopper her.
Forfatteren til bogen, der udkommer
den 3. december, ved næsten alle voksne
danskere, hvem er. I 1997 blev skuespilleren Anette Sørensen-Habel nemlig
verdensberømt, da hun i New York blev
anholdt for at have stillet sin 14 måneder
gamle datter i en barnevogn på fortovet
uden for en café. Hun og barnets amerikanske far havde sat sig ved vinduet lige
indenfor, men forbipasserende alarmerede politiet, og i nogle dage var Anette
Sørensen-Habel tilbageholdt og anklaget
for vanrøgt, mens hendes spædbarn var
taget fra hende og anbragt hos en plejefamilie. Anholdelsen og tvangsfjernelsen
blev hurtigt ophævet og kendt grundløs
af en domstol, men efterfølgende anlagde
den danske kvinde sag mod staten New
York med krav om en erstatning på 135
millioner kroner. Den sag tabte hun.
Og hvad har det så alt sammen at gøre
med den udpenslede sexscene?
»Jeg bringer en saftig seksuel beskrivelse, fordi jeg synes, at den trang til
opmærksomhed, som jeg oplevede dengang, kan sammenlignes med den trang,
man kan have, hvis man er sådan rigtig
forbandet liderlig. Jeg kalder det medieliderlighed,« siger Anette Sørensen-Habel.
»Sandheden er, at jeg nød medieeksponeringen. Og at jeg følte megen skyld
over at have det sådan. Jeg syntes ikke,
det var fedt, og mange vil sikkert stadig
tænke: ’Hold kæft, hvad er hun dog
for et menneske!’ Men sådan havde jeg
det, og det har taget lang tid at komme
overens med denne kontrast: At jeg på
den ene side godt kunne lide den opmærksomhed, jeg fik, og på den anden
side, at jeg jo fik den på bekostning af
mit barn. Jeg syntes ikke, det var særlig
flatterende at have disse følelser, og det
er den vigtigste grund til at have skrevet
bogen. Jeg tror, at alle har disse facetter
af deres følelsesliv, men jeg har følt mig
super alene med det.«
I dag bor hun i et parcelhuskvarter i
Hamborg-forstaden Schenefeld sammen
med sin tyske mand, der er forretningsfører på et forlag. Hun mødte ham i 2000,
og de har et mindre hus, en lille have og
to børn sammen. Datteren Liv, som blev
tvangsfjernet i New York i 1997, bor der
også. Hun er blevet 16 år nu.
Siden Anette Sørensen-Habel flyttede

Anette Sørensen-Habel i 1997 og 2012:
»Sandheden er, at jeg nød medieeksponeringen. Og at jeg følte megen
skyld over at have det sådan, for jeg fik
den jo på bekostning af mit barn.«
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Tværtimod var der nu kun smerte
og skyld tilbage, og så er vi tilbage ved
sexscenen, som hun har anbragt i sin
selvbiografi.
»Historien antyder en vis nydelse ved
smerte, og man kan sige, at hovedpersonen selv påfører sig noget af denne
smerte. Hun sagsøger byen, og så bliver
hun slået endnu hårdere til jorden.
Trangen til at få opmærksomhed får
hende til at køre den helt ud. Med sexscenen vil jeg fortælle, at hun selv er en
del af skylden,« siger Anette SørensenHabel.
Det er den, der dominerer, da hun
sidder i retssalen i New York under
erstatningssagen, mens advokaterne
holder deres åbningstaler, og vidnerne
bliver forhørt:
»Jeg følte skyld over, at jeg havde stillet barnevognen med Fie sovende ude
foran restauranten. Jeg følte skyld over,
at jeg ikke havde lyttet til de advarsler,
tjeneren gav mig, men lod min datter
stå udenfor. Jeg følte skyld over, at jeg
havde fået en datter med en mand, der
opførte sig så idiotisk over for politiet.
Jeg følte skyld over, at jeg havde bragt
Fie i en så frygtelig situation – at blive
fjernet fra sin mor. Jeg følte skyld over,
at jeg følte, at det var Kaceys (faderens,
red.) skyld, jeg blev anholdt. Jeg følte
skyld over for mig selv, fordi jeg følte
skyld. For et sted inden i mig syntes jeg,
at det alt sammen var i orden, hvad jeg
havde gjort. Jeg tog mig jo af min datter, passede på hende, kunne hele tiden
se hende, fra hvor jeg sad, var ikke fuld.«
Alligevel blev hun hjemsøgt af en
syndflod af skyld, efter at hun kom
hjem efter barnevognssagen i New York,
uanset hvor længe hun talte med en
psykolog om det. Hende tog hun hen
til i tide og utide, ringede på hendes dør
og lagde sig til at sove på hendes trappesten, efter at hun havde bedt hende
ringe til hende i telefontiden.
»Skylden åd mig op indefra, og den
eneste udvej, jeg så, var at blive set af
andre. Blive vasket ren ved at få samme
opmærksomhed og medfølelse, som jeg
fik, da det hele skete. Og jeg følte skyld
over, at jeg havde det sådan.«
Anette Sørensen-Habel mener selv,
at skyld er en del af hendes væsen og
et udtryk for hendes usikkerhed, som
i bund og grund skyldes. at hun ikke
kender sine egne grænser:
»Den lille pige inden i mig tror på de
voksne, det er jo dem, der ved, hvad der
er rigtigt, det er jo dem, der har ret. Så
når de siger, at jeg har gjort noget meget
slemt, så slemt, at de tager min lille datter væk fra mig, og jeg ikke får hende
at se igen foreløbig, spærrer mig inde så
længe, at jeg ikke kan gøre flere uartigheder, så har den store pige inden i mig
svært ved at stille sig rank op på sine
voksne ben, ryste al forbandelse af skyld
af sig og hvile i bevidstheden om, at hun
ikke har været slem mod sin datter.«
Sådan formulerer hun den erkendelse,
som hun ifølge eget udsagn har opnået
ved at skrive romanen. Hun siger, at
den – endelig! – er en slags heling, men
erkendelsen stopper vist ikke her:
»Det har vel også været en slags drive,
at der ved at skrive denne bog ville
komme mere eksponering igen. Jeg
synes, det er dejligt, at der stadig er
en del medier, som er interesseret i min
historie. Det er pissesjovt at være på
igen.«
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