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Far er god til at klare 
ærterne. Han kan både 
bygge udestue og køre 

med trailer. Han er også 
super god til at hjælpe, når 
man ikke selv kan klare 
matematikopgaverne. Og 
når vasken stopper, løser 
han problemet i et snup-
tag. Men når det kommer 
til fl yvning, så er han godt 
nok en kylling.

Mor vil så gerne se New 
York, og hun har også talt 
om, at hun godt kunne 
tænke sig at ligge på en 
strand i Thailand et par 
uger i de sure vintermåne-
der. Men det synes far er 
en dårlig idé: »New York er 
stor og grim, og Thailand er 
en sauna. Hvad skal man 
dog lave der?«

Men nu skal det være 
slut, skal det. Mor er blevet 
træt af at holde i kø på de 
tyske motorveje, så nu vil 
hun give far et kursus mod 
fl yskræk i fødselsdagsgave.

Ikke alle er lige så ban-
ge, som vores far her, men 
at hænge fl ere kilometer 
oppe i luften forekommer 
de fl este mennesker at 
være lidt af et vovestykke, 
selvom statistikken viser, 
at det ikke er nær så farligt 
som for eksempel at køre 
bil. Faktisk er fl y et af de 
allermest sikre transport-
midler.

I løbet af et halvt år dør 
der cirka 21.000 bilister på 
USA’s motorveje, hvilket 
svarer til det samlede an-
tal omkomne passagerer i 
20 års fl yvning i hele ver-
den. Men fl y falder ned, og 
når de gør det, er medier-
ne straks klar med billeder, 
der er så dramatiske og 
uhyggelige, at de klæber til 
nethinden.

En hollandsk undersø-
gelse har da også afdækket, 
at 60 procent af de men-
nesker, som fl yver, lider 
af fl yskræk i større eller 
mindre grad, men faktisk 
er der rigtig god hjælp at 
hente, for meget af det, vi 
frygter under en fl yvetur, 
skyldes uvidenhed, oplyser 
Lars Petersen, der er tid-
ligere pilot. I dag har han 
fi rmaet www.farimag.dk, 
hvor han behandler folk 
med fl yskræk.

Skrækscenarier bygger 
på uvidenhed
Lars Petersen fortæller, at 
folk typisk opsøger ham, 
når de skal på ferie med fa-
milien, eller de har fået et 
arbejde, der kræver en del 
rejseaktivitet i luften:

- De fl este af mine kun-

der har fl øjet fl ere gange, 
men de har bestemt ikke 
været glade for det, og nu 
har de valgt at søge hjælp 
til at få løst problemet én 
gang for alle, fortæller Lars 
Petersen, som vi beder lave 
en »top fem liste« over det, 
hans klienter frygter mest.

1: At falde ned
2: Turbulens
3: Når fl yet forlader lan-

dingsbanen og letter
4: Kontroltab
5: »Mærkelige« lyde og 

bevægelser under fl yvnin-
gen

Men de skrækscenarier, 
folk ser for sig, bygger næ-
sten altid på uvidenhed, si-
ger den tidligere pilot:

- Hvis man har mistet 
tilliden til dét at fl yve, gæl-
der det om, at man får til-
liden bygget op igen, og 
det gøres ved at erstatte 
de fejlagtige forestillinger 
med reel viden.

Der skal typisk mellem 
fi re og ni timers undervis-
ning til for at få lettet eller 
helt blive fri for sin fl yve-
angst, fortæller Lars Peter-
sen, og det optimale er, at 
kurset afsluttes med en fl y-
vetur, hvor man rejser ud 
og hjem samme dag med 
kursuslederen ved sin side.

Fornuft og reptilhjerne
Mette Kroier udviklede en 

voldsom fl yskræk, da hun 
for en del år siden fl øj til 
den græske ø Lefkas sam-
men med en veninde for at 
holde en velfortjent ferie.

- Jeg var mor til to små 
børn, og i dag er jeg ikke i 
tvivl om, at det var dét, der 
udløste angsten, for hvad 
nu hvis jeg drattede ned og 
mine børn mistede mig?

Mette Kroier er siden-
hen blevet psykolog med 
egen klinik i Aarhus, og 
sammen med pilot Sanne 
Røhe udgav hun i 2011 bo-
gen »Flyskræk - og histori-
en om psykologen, der ikke 
turde fl yve«.

Som psykolog ved hun 
en masse om, hvad der sker 
i hjernen og i sindet, når vi 
udvikler fl yskræk, som hun 
karakteriserer som en fobi:

- Selvom vi er moder-
ne, oplyste mennesker, er 
vi stadig udstyret med en 
reptilhjerne, og det er den, 
der aktiverer den irratio-
nelle angst. Reptilhjernen 
identifi cerer alt det, der er 
farligt for os, og den var 
uundværlig i urtiden, hvor 
der stor set kun var tre mu-
ligheder, når man stod over 
for noget farligt: Kæmp, 
fl ygt eller spil død.

De reaktioner har vi ikke 
rigtigt brug for mere, men 
reptilhjernen fungerer sta-
dig på det ubevidste plan - 

for eksempel for nogle, når 
de skal ud at fl yve.

Det kræver hårdt arbejde
Selvom intellektet fortæl-
ler, at der ikke er nogen 
synderlig grund til at være 
bange for at fl yve, så er un-
derbevidstheden en stædig 
fætter, der ikke så nemt la-
der sig overbevise. At over-
vinde fl yskræk kræver da 
også, at man gør en stor 
indsats, siger Mette Kroier:

- På et tidspunkt sagde 
jeg til mig selv, at jeg sim-
pelthen ikke ville tillade, 
at jeg blev begrænset i at 
rejse rundt i verden, så jeg 
søgte hjælp. Jeg pillede ned 
fra hylderne: psykoterapi, 
mindfulness, hypnose og 
tankefeltterapi er noget af 
det, jeg har prøvet, og her 
fi k jeg nogle teknikker, som 
har hjulpet.

Mette Kroier, der blandt 
andet behandler for 
fl yskræk i sin klinik i Aar-
hus, fortæller, at det gælder 
om, at angsten ikke får fat 

i én, for hvis den først gør 
det, kan man sige nok så 
mange gange til sig selv, 
at der ingen grund er til at 
være bange.

- Det er vigtigt, at man 
forbereder sig mentalt, 
inden man rejser, og så 
hjælper det også, hvis man 
foretager sig noget, man 
godt kan lide under rejsen 
- lytter til god musik, læser 
en god bog, eller hvad man 
nu har lyst til.

Mette Kroier fraråder, 
at man drikker sig halv-
fuld, før man stiger om 
bord - men hun synes, det 
er okay, hvis man tager en 
beroligende pille, og den 
skal helst virke, før man 
sætter sig og spænder sik-
kerhedsselen.

Til gengæld ville det 
være ualmindelig dumt, 
hvis man dagen inden af-
rejsen sætter sig i sofa-
en og zapper hen til en af 
de udsendelser, der viser 
verdens værste fl ykata-
strofer. ■

FLYSKRÆK: Selvom flyvning er langt den sikreste transportform, sveder mange tran 
ved tanken om at miste jordforbindelsen. Men hjælpen er nær - flyskræk kan kureres.

- Vi mennesker er jo 
ikke skabt til at flyve

Mette Kroier udviklede en 
voldsom fl yskræk, da hun 

for en del år siden fl øj til den 
græske ø Lefkas sammen 

med en veninde for at holde 
en velfortjent ferie. Siden-

hen er hun blevet psykolog 
med egen klinik i Aarhus, og 

sammen med pilot Sanne 
Røhe udgav hun i 2011 bo-

gen »Flyskræk - og historien 
om psykologen, der ikke 

turde fl yve«. Foto: Copyright 
Mette Kroier

Det kræver tillid til piloten og fl yselskabet, når man først har mast sig ned i et smalt sæde og er blevet fi kseret med et sikker-
hedsbælte. Tab af kontrol og en klaustrofobisk følelse er elementer, der kan udløse decideret fl yskræk. Foto: Colourbox

◆ Vær i god tid inden 
afrejse

◆ Kig på personalet - 
ser de rolige ud, er 
alt som det skal være

◆ Undgå alkohol før 
og under rejsen, da 
alkohol dehydrerer og 
fremmer angsten

◆ Sid så langt fremme i 
fl yet som muligt, for 
her er mindst støj

◆ Fortæl personalet, 
at du er bange for at 
fl yve - de vil nem-
lig gerne støtte og 
hjælpe

◆ Rejs i bekvemt og 
løstsiddende tøj

◆ Søg viden inden 
rejsen - manglen-
de viden fremmer 
utryghed
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