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”Vil jeg 
leve eller 
dø?”
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STEMMER FRA SIDEN:  
Interview med Mathilde Falch

Musikeren Mathilde Falch havde en svær ung-
dom med anoreksi og overforbrug af alkohol og 
stoffer. Hun er i dag 29 år, gift med komiker  
Jesper Juhl og mor til en dreng på 1 år. Stof-
ferne og spiseforstyrrelsen sagde hun farvel til 
som teenager, og de sidste 3½ år har alkohol 
heller ikke været en del af hendes liv. Mathilde 
Falch følte nemlig, at hun tidligt i livet var nødt 
til at spørge sig selv, om hun ville leve eller dø. 

Karina Luise Andersen
er cand. mag. og er redaktør på STOF

AF KARINA LUISE ANDERSEN

Fotograf Rasmus Heise
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”Jeg tror der findes et sted de kan bo.
Dem der blev frarøvet barndommens ro.
Jeg tager dig med dertil, når du bliver stor.
Du vil se at dit stærkeste våben,
er dine ord.” 
- Af Mathilde Falch fra sangen ’Som børn på ny’:

”Alene med de tanker i mit hoved.
Der hvor det er farligt at være ude.
I mørket spiller jeg det spil,
hvor man bliver bange for sig selv.” 

- Af Mathilde Falch fra sangen ’Alene’
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”Hver morgen i lange perioder spurgte jeg mig selv:  
”Vil du leve, eller vil du dø?” For stofferne og alkoholen 
var lige der, og hvis jeg valgte dem, så vidste jeg, det ville 
være det samme som at vælge, at jeg ikke ville leve. Det 
har hjulpet mig at gøre det meget sort-hvidt. At der er 
livet, og så er der det andet. Det hjælper at tænke, at 
der ikke er noget med at prøve det bare lige lidt igen… 
For mig ville det simpelthen være det samme som at 
fravælge livet.”

Når man taler med Mathilde Falch, får man hurtigt for-

nemmelsen af et menneske fyldt med ungdommelig 

kraft, men med en gammel sjæl. Et menneske, som har 

prøvet mere end de fleste, og som stråler ved følelsen 

af at have fået en ny tilværelse. Passionen for alt det, 

hun gerne vil fortælle, er tydelig, og for Mathilde Falch 

er det vigtigt at være åben om sit liv og sine erfarin-

ger, så andre kan få glæde af dem.  

”Jeg havde ønsket, da jeg selv stod midt i misbruget, at 
jeg havde haft adgang til flere mennesker, der talte åbent 
om deres liv og erfaringer. Mange har et billede i hovedet 
af misbrugeren, der sidder på bænken. Og det er der des-
værre også nogle, der gør, men alle mulige andre steder 
- i familier og på kontorer og i klasselokaler - er der også 
mennesker, der kæmper med misbrug. Det er virkelig 
skamfuldt og tabubelagt. Og der kan man så sige, at i 
vores familie har vi prøvet at gøre op med den skam ved 
at være åbne om misbruget og komme videre derfra. 
Men jeg kan da mærke, jeg skal øve mig i det, særligt det 
der med at indrømme, at jeg faktisk kun har været ædru 
i 3½ år, og ikke skamme mig over det faktum.”

Opgøret med arven i familien
Når Mathilde Falch taler om, at de i hendes familie gør 

meget for at gøre op med skammen over at have et 

overforbrug af alkohol og stoffer, så involverer det i høj 

grad også hendes far, musikeren Michael Falch. Han 

har offentligt fortalt om sine egne tidligere proble-

mer med alkohol, og han er også selv vokset op med 

forældre, der i hans barndom indtog store mængder 

af alkohol foran ham. Som barn var han derfor ofte 

tvunget til at indtage rollen som både mental støtte 

og mægler for og mellem sine forældre, når de var 

påvirkede af alkohol og psykisk ustabile. Det har han 

fortalt om i bogen ’Skilleveje’ af forfatter Bo Østlund. 

Mathilde og Michael Falch lavede på et tidspunkt en 

kortlægning af familiens stamtræ, og det viste sig, at 

der hos alle familiemedlemmer på begge Mathildes 

forældres sider havde været problemer med rusmidler 

eller psykisk sygdom. Forståelsen af at have en så 

tung social arv i familien betød også, at det var vigtigt 

for Michael Falch, at hans børn aldrig skulle opleve 

den samme barndom som hans egen. Så da han i sit 

voksne liv selv udviklede en afhængighed af alkohol, 

gjorde han sit bedste for at skjule det for sine børn. 

Men bevidstheden om alkoholen har alligevel været i 

hjemmet, og det har påvirket Mathilde Falch.  

”På én eller anden måde har det måske bare ligget i 
mine kort at blive misbruger som en del af en lang slægt 
med den slags problemer. Men vi har også godt kunnet 
mærke alkoholen direkte i vores familie, mere end 
min far ønskede det for os og måske ønsker at huske 
nu. Men det, som vi jo nu er glade for i min familie, er 
følelsen af, at vi sammen gør op med det. At vi prøver at 
rydde ud i den her familiehistorik og sørge for, at mine 
og mine søskendes børn ikke skal opleve det samme. Vi 
kan jo også se fra generation til generation, at det bliver 
bedre,” siger hun og uddyber: 

”Min fars forældre havde trods alt et arbejde, og de har 
virkelig prøvet at gøre deres bedste og prøvet at søge 
hjælp. Min far og mine onkler og tanter er også alle 
sammen blevet ædru. Så på den måde har arven i vores 
familie også betydet, at jeg har kendt til, at det var en 
reel mulighed at komme fri af afhængigheden.”

”Jeg kunne ikke finde ud af at være barn og ung”
Mathilde Falch begyndte at drikke alkohol allerede 

som 11-12-årig som den eneste i sin klasse. Hun hang 

ofte ud med sine ældre søskende og deres venner, og 

hun kunne godt lide den følelse af løssluppenhed og 

overfladiske fest-fællesskaber, som alkohol gav hende. 

Hun begyndte at glæde sig til at drikke igen og igen.

”Jeg var helt klart meget interesseret i alkoholen og alt 
det, der fulgte med. Og det var sjovt nok samtidig med, 
at min egen far blev ædru, så der har måske nok på én 
eller anden måde været et fokus hjemme hos os på det 
der med alkohol, som jeg så har brugt på en måde.” 

Som 16-årig udviklede Mathilde anoreksi, og hun 

stoppede derfor med at drikke på grund af de 

kalorier, der var i alkohol. Først som 18-årig blev hun 

erklæret rask, men inden da havde hun været tæt 

på at dø af underernæring og havde været indlagt i 

en lang periode på sygehuset til sondeernæring og 

psykiatrisk hjælp. 

”Jeg har altid haft lidt svært ved at være barn og især 
teenager, tror jeg. Da jeg som 18-årig fik det bedre med 
nogle ting psykisk, havde jeg et billede af, at jeg ikke 
kunne finde ud af at være barn og ung, men måske 
kunne jeg finde ud af at være voksen. Derefter fik jeg 
pludselig livslysten tilbage og begyndte at skrive musik 
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og forstod, at det var min ven i livet. Men så begyndte 
jeg at drikke igen. Jeg havde en følelse af, at jeg var 
gået glip af nogle ungdomsår i årene med anoreksi, så 
nu skulle der sateme gives gas, ikk?”

Mathilde griner og fortæller, at i årene efter udskrivelsen 

fik hun virkelig ”indhentet sin ungdomskvote” af alkohol. 

Men samtidig begyndte hun også at tage stoffer. 

”Allerede første gang jeg tog kokain, vidste jeg, at 
det ville jeg gøre igen. Det er ikke for at lave skræm-
mekampagner, men jeg plejer at sige, når jeg er ude 
og holde foredrag på skoler, at det tog ikke mere 
end én gang for mig, før jeg var afhængig.” 

Selv om Mathilde var erklæret fri for anoreksi, havde 

hun stadig mange mørke og selvdestruktive tanker. 

Både alkohol og stoffer indtog hun for at lægge en 

dæmper på de følelser og dermed foretage en slags 

selvmedicinering. Men samtidig følte hun nu også et 

stort had til sig selv over at være blevet afhængig. 

Kærligheden vandt 
Mathilde forsøgte mange gange at komme fri af 

sin afhængighed af alkohol og stoffer, men ingen 

behandlinger hjalp. Det var først, da hun mødte sin 

nuværende mand, komikeren Jesper Juhl, at hun 

kunne stoppe med stofferne. Han fortalte hende, at 

stoffer ikke var velkomne i deres parforhold. Alkoho-

len fortsatte Mathilde dog med i nogle år, fordi både 

hun og hendes mand opfattede alkohol som mindre 

slemt end stoffer lige nu og her. Både Mathilde selv 

og alle omkring hende, inklusive Jesper og hendes 

familie, var dog bekymrede og godt klar over, at hun 

ikke tog nogen steder uden at have en flaske med. 

Hvis det ikke var muligt at drikke alkohol, hvor hun 

skulle hen, så foretrak hun at blive hjemme. 

”Jeg var meget åben omkring det. Og jeg havde lavet 
en aftale med min mand om, at jeg ikke måtte lyve for 
ham. Han kunne klare at høre alle mine sindssyge tan-
ker og historier, og at jeg nogle gange fyldte vodkafla-
skerne med vand for at skjule det, ikk? Vi var enige om, 
at det værste, jeg kunne gøre imod ham, var at ”luske” 
og gemme misbruget. Det er al den ”lusk”, som jeg også 
kender fra anoreksien, og det er så ensomt, når man 
kommer ud i det, fordi det bunder i, at vi skammer os 
så meget over os selv.”

Som musiker er alkohol næsten altid en mulighed at 

få eller have med sig på arbejde, så Mathilde kunne 

fortsætte sit arbejdsliv nogenlunde uhindret. Hun var 

også øvet i at kunne gennemføre professionelle mø-

der og sammenkomster, mens hun var beruset, uden 

at nogen opdagede det. Socialt holdt hun sig dog 

ofte hjemme og blev mere og mere isoleret og dårligt 

fungerende. 

Men til sidst blev to faktorer 
afgørende for, at Mathilde 
endelig sagde farvel til alko-
hol: hendes drøm om at blive 
mor og hendes mands tro på, 
at hun kunne blive ædru.
  

”Min mand havde lært mig at kende, da jeg var meget 
sårbar og havde anoreksi. Så han har hele tiden haft 
en tro på, at jeg kunne klare mig igennem det hele, og at 
mit liv kunne blive anderledes. Men han sagde en dag, 
at nu kunne han snart ikke holde til det mere. Han ville 
altid være min, men det var for hårdt at have alkohol 
med i parforholdet. Samtidig frygtede jeg selv, at drøm-
men om en dag at blive mor røg længere og længere væk, 
for jeg ville aldrig turde at blive gravid, før jeg var sikker 
på, at jeg kunne holde mig ædru. Og nu sidder jeg her og 
er mor til en etårig og er bare så taknemmelig

for, at det kunne lade sig gøre.” 

 
Dæmoner og rock’n’roll-ånder 
Mathilde Falch føler, at én af de største gaver, hun har 

fået ved ikke længere at skulle kæmpe med alkohol, 

stoffer eller psykisk sygdom, er, at hun aldrig mere våg-

ner op om morgenen og hader sig selv. Hun er sluppet 

af med ”dæmonen på skulderen”, som hun kalder det.

”Jeg havde så meget selvhad og skam over, at jeg ikke 
kunne klare mit liv uden alkohol, spiseforstyrrelse eller 
andet. At jeg var så heldig at have en god mand, job og 
familie. Ting, der var vigtige at være taknemmelig for, og 
så sad den her dæmon bare der og ødelagde det. Så at 
slippe for at vågne op med den følelse er simpelthen bare 
en gave.”

Mathilde Falch beder i dag aldrig de andre musikere i 

hendes band eller venner eller familie om at lade være 

med at drikke i hendes nærhed. Det er vigtigt for hende 

aldrig at påtvinge andre noget eller styre noget i deres 

liv, men at hun i stedet har fokus på selv at kunne styre 

sin afhængighed, uanset hvem eller hvad hun er i sel-

skab med. Hun er ikke bekymret for tilbagefald, for hun 

ved med sig selv, at hun vil være ædru resten af sit liv. 

Særligt for sin søns skyld. Men hun er opmærksom på, 

at dæmonen altid vil være en del af hendes tilværelse.
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”Mine følelser sidder fast, mens livet går videre.
Og jeg tænker om det var godt, at spise det i så store bidder.
Jeg gik ikke glip af noget, alligevel glippede det for mig.
Jeg gik efter en drøm, men der var kun virkelighed til mig.” 

- Af Mathilde Falch fra sangen’ Det jeg ville se’

Fotograf Per Bix



”Jeg vil have dæmonen siddende på min skulder altid. 
Og det må den gerne. Jeg er ikke bange for den, men jeg 
gør ikke, hvad den siger. Men jeg er bevidst om, at den 
er der, og at den faktisk gerne må være der.”

Hun ser selv dæmonen som en drivkraft nu, og al den 

tankevirksomhed, hun før brugte på at nære dæ-

monen med alkohol, stoffer eller at undlade at spise, 

bruger hun nu i stedet positivt til at skrive musik og 

optræde og ikke mindst til at fortælle om sit liv og 

sine erfaringer. Mathilde Falch afholder blandt andet 

såkaldte ’fortællekoncerter’, hvor hun spiller sin musik 

og fortæller åbent om sin svære ungdom. Faktisk går 

hun aldrig op på en scene uden at fortælle om sit liv. 

Hun er ambassadør for ’SIND – Landsforeningen for 

psykisk sundhed’ og ser det som sin pligt at være 

åben og dele med andre for at bryde tabuer. 

Mathilde kan dog nogle gange godt frygte andres 

forudindtagethed over for hendes evner som mor 

eller som menneske på grund af hendes fortid. Men 

hun har lært at være bedre til at ignorere eventuelle 

fordomme og bekymringer.

”Jeg har helt klart været bekymret for, hvad folk tænker 
om mig, og det gør mig ked af det, hvis de tænker noget 
dårligt om mig. Men efterhånden har jeg fået det 
sådan, at så længe mine nærmeste ikke tvivler på mig, 
så må andre folk sgu tænke, hvad de vil. Efter jeg er 
blevet ædru, har jeg kunnet mærke sådan en ny vild-
skab, som jeg er blevet rigtige gode venner med. Sådan 
en rock’n’roll-ånd, som virkelig er lækker for mig, og 
som jeg også kan bruge, når jeg ikke er på scenen, og 
som gør, at jeg har det mere okay med, hvad folk tæn-
ker,” fortæller Mathilde og fortsætter:

”Jeg tror også, at jeg er sådan en, der alligevel ikke kan 
lade være med at snakke om de svære ting, uanset hvad 
andre folk tænker. Det er på en eller anden måde også 
blevet min måde at klare mit liv på. Der er mange, der 
siger til mig, at de ikke forstår, hvorfor jeg hænger mit 
”beskidte undertøj til tørre ude”, vel? Men det er min 
styrke, at jeg hele tiden på den måde minder mig selv 
om, hvor jeg ikke vil hen igen. Og at jeg og mine erfarin-
ger kan bruges til andet end at synge nogle popsange.” 

”Der kommer en dag,
hvor vi ser os tilbage
kigger på de skygger vi har sat.
Der kommer en dag,
hvor vi ser os tilbage,
ser sort på hvidt hvad vi  
har efterladt.” 
- Af Mathilde Falch fra sangen ’Tusindvis’
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De vildeste fugle
Musikeren Michael Falch står sammen med sin datter 

Mathilde Falch og andre familiemedlemmer og musikere 

bag en ny forening kaldet ’De vildeste fugle’, som har fokus 

på støtte og hjælp til børnefamilier med alkoholproblemer. 

Michael Falch har i forbindelse med foreningens start 

udgivet støttesangen ’Den der elsker livet’. Hør sangen, og 

læs mere om ’De vildeste fugle’ på www.devildestefugle.dk
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