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Forord

“Undskyld, men må jeg ikke få en kopi af dine Po-
werPoints?”

Det er en forespørgsel, jeg bliver mødt med utal-
lige gange, når jeg efter et foredrag om mænds vold
og destruktive jalousi er i gang med at pakke sam-
men. Mange har igennem tiderne også opfordret
mig til at skrive det hele ned med henblik på at ud-
give det i bogform.

Derfor har jeg nu, efter mange overvejelser, skre-
vet mine tanker og erfaringer og resultatet er blevet
den bog, du nu sidder med i hånden.

Jeg har siden januar 1999 været ansat i Manderåd-
givningen, som er et behandlingstilbud til voldelige
mænd i Nordjyllands amt. Det er primært partner-
vold, der er fokus på, men mændenes aggressivitet
kan også gå ud over børn eller mere eller mindre til-
fældige mennesker, der krydser deres vej. Efterhån-
den har jeg haft flere hundrede mænd i behandling,
ligesom jeg også har haft samtaler med mange par,
hvis forhold har været præget af jalousi og vold.

Jalousi og vold forekommer i mange danske hjem. Vi
behøver blot at åbne en avis eller se tv for at få det
bekræftet, men medierne synliggør kun toppen af is-
bjerget. Langt det meste af jalousien og volden bli-
ver holdt inden for privatlivets rammer.
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Det har meget store omkostninger for både mand,
kone og eventuelle børn at leve i en hverdag, der er
præget af denne destruktive adfærd. En adfærd, der
i værste fald kan ende med invaliderende vold, drab
eller selvmord.

Ud over de menneskelige omkostninger er det også
en stor økonomisk belastning for samfundet i form
af hospitalsindlæggelser, sygedagpenge, psykolog-
hjælp, udgifter til politi og retsvæsen osv.

Trods det er det et område, der er præget af både
tabu, uvidenhed og fordomme.

Jeg har ofte hørt og læst den påstand, at hvis bare
voldelige mænd blev straffet hårdere, så skulle de
nok lade være med at slå. Det er indlysende, at vold
er strafbart, og at der ikke findes nogen undskyld-
ning for den. Men i situationen har trusler om straf
ingen effekt. Jeg har drøftet det med mange mænd,
og alle svarer med en mund, at når man først er fø-
lelsesmæssigt helt oppe at køre, er det fuldstændig
ligegyldigt, om man kan blive straffet med 30 dage
eller et års fængsel. Når man er ude af sig selv,
handler man derefter uden at tænke over konse-
kvenserne. Med andre ord kan man ikke true en
mand til at holde op med at være voldelig eller ja-
loux, ligesom man i øvrigt heller ikke kan få en kæ-
reste til at elske og respektere en ved at slå hende.

For stort set alle mænd er det skamfuldt at udsætte
deres partner for vold. Derfor er det sjældent noget
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man deler med andre. Det bliver et tabu og en hem-
melighed, der så vidt muligt holdes inden for hjem-
mets fire vægge. Denne lukkethed er måske en med-
virkende årsag til, at det er et område præget af uvi-
denhed. Rigtigt mange mennesker – og det kan både
være jalousiplagede mænd, deres partnere eller fag-
folk – ved ikke, at man kan gøre noget ved proble-
merne. Men det kan man! Og det er min ambition
med denne bog at fortælle, hvordan det kan lade sig
gøre.

Første del af bogen handler om baggrunde og årsa-
ger til destruktiv jalousi og vold. Jeg forsøger at ind-
kredse, hvorfor de destruktive tendenser udvikler
sig og kommer til udtryk hos et menneske. For de
opstår ikke ud af den blå luft, men har en forhisto-
rie. Jeg vil give mit bud på disse grundlæggende år-
sager, men understreger, at det er mit bud. Det byg-
ger på mine erfaringer som behandler og ikke på vi-
denskabelige undersøgelser. Sidst i bogen er der
henvisning til anden relevant litteratur til inspira-
tion.

Anden del af bogen er en handlingsdel. Fokus er her
på, hvad der skal til for at ændre på situationen. Jeg
beskriver, hvilke faktorer der er afgørende for at op-
nå den rette indstilling og motivation til at gennem-
føre de ønskede forandringer. Det er nemlig ikke så
svært, som man måske tror. Alle kan lære nyt uan-
set, hvad man har lært af sine forældre eller i øvrigt
har med sig i rygsækken. Jeg præsenterer nogle
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simple, let anvendelige, men meget effektive meto-
der og teknikker. Ved hjælp af nogle små ændringer
eller justeringer kan man med succes slippe af med
sin jalousi, blive mere selvstyret og målrettet og der-
med få et både mere indholdsrigt og lykkeligt liv.

Undervejs i bogen er der caseinterviews. De er gen-
nemført af Per Straarup Søndergaard, der også har
lavet en sproglig bearbejdning af mit manuskript og
været min sparringpartner i skriveprocessen. Vi har
valgt at lade både mænd og kvinder komme til orde
for at få den mest alsidige belysning af, hvad det vil
sige at leve i en hverdag præget af destruktiv jalousi
og vold. Det er barske historier, men bestemt ikke
uden håb. De handler nemlig om mennesker, som
enten allerede har taget hånd om deres problemer
eller som har tænkt sig at gøre det.

Disse historier kan forhåbentlig inspirere dig, der
læser disse linier, og som har indset, at jalousi og
vold er destruktivt for både dig og din partner. Det
vil du nu gøre en indsats for at ændre på. Det kan
være, at det er første gang, du oplever at have pro-
blemer med jalousi og vold. Det kan også være, at du
har oplevet det i tidligere parforhold. Det er ikke så
afgørende. Vigtigst af alt er, at du nu har erkendt, at
det er dit problem, og at det er dig, der må og kan
gøre noget ved det!

Pårørende eller samlevende til jalousiplagede
mænd kan også have udbytte af at læse bogen. Den
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giver nemlig indsigt i både de udløsende og dybere-
liggende årsager til den destruktive adfærd, og det
kan være meget gavnligt at få en forståelse af dem.
Bogen giver også indblik i flere af de forskelle, der
på afgørende områder er kønnene imellem – fx i for-
hold til kommunikation og seksualitet. Sidst i bogen
er der i øvrigt et afsnit med gode råd til pårørende,
om hvordan de kan støtte en jalousiplaget mand i
hans personlige udviklingsarbejde.

Professionelle fagfolk, der har jalousi- og voldspro-
blematikken som en del af deres arbejdsområde,
kan også læse med. Forhåbentlig kan bogen inspi-
rere og vække til eftertanke om et problem, der nok
er gammelt og velkendt, men som underligt nok ik-
ke er særligt velbeskrevet.

Jeg vil gerne allerede her i forordet gøre en ting helt
klart! Man skal ikke forvente, at man efter at have
læst denne bog er et nyt og forbedret menneske. Der
findes ingen mirakelkure eller nemme løsninger. In-
gen personer eller bøger kan med et snuptag løse et
menneskes problemer. Jeg kan via denne bog præ-
sentere nogle erfaringer og metoder. Men når alt
kommer til alt, er der kun én, der kan virkeliggøre
forandringen. Det er den enkelte selv. At skabe for-
andring er en aktiv handling. Så udbyttet vil afhæn-
ge af den mængde arbejde, der bliver investeret.
Men uden at love for meget vil jeg sige: Med de rette
betingelser og forudsætninger og den rette motiva-
tion er der gode chancer for, at man med den rette
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brug af værktøjerne kan få kontrol over sin destruk-
tive jalousi og voldelige adfærd.

Det er dog vigtigt, at man ikke bare ukritisk adop-
terer hele bogens indhold. Så bliver det nemlig for
upersonligt og påtaget. Hver enkelt skal udvælge
det, der passer til hans eller hendes verden og hver-
dag. Stoffet skal med andre ord tilpasses den enkel-
tes virkelighed. Kun på den måde bliver det auten-
tisk og nærværende. Sagt på en anden måde: Man
kan kigge på bogen som en stor værktøjskasse, hvor-
fra man udvælger de stykker værktøj, man finder
passende og anvendelige. Det er vigtigt, at de mat-
cher den enkelte persons problemer. Værktøjerne,
jeg præsenterer, er universelle redskaber, men det
indhold, hvert individ putter i, er unikt. Jeg ønsker,
at man skal blive inspireret på et visionært plan.
Man skal blive nysgerrig og eftertænksom i forhold
til den måde, som man tænker og handler på. For
handlemåder er ikke naturgivne. De kan ændres.

Nogle vil måske efter at have læst bogen påstå, at
redskaberne er enkle og banale. Det er også rigtigt.
Men ikke desto mindre indeholder de en kolossal
forvandlingskraft. Som man vil erfare, handler det
ikke altid om at foretage en stor og gennemgribende
renovering. Små skred kan være starten på en stor
lavine – og i denne sammenhæng en positiv lavine.

Mit håb er, at jeg med denne bog kan hjælpe nogle
mænd til at få et mere tilfredsstillende og glædes-
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fyldt liv. Det ville ikke alene være til glæde for dem
selv, deres partnere, men så afgjort også deres børn.
Børn bliver ofte sorteper i familier præget af vold og
omsorgssvigt. Mænd og kvinder kan gå fra hinan-
den, men børn har ikke mulighed for at vælge nye
forældre. Men som forældre kan vi forsøge at skabe
bedre opvækstbetingelser for vores børn ved at gøre
op med nogle af de negative mønstre, der præger vo-
res liv. Lad det være en opfordring til at komme i
gang med det arbejde nu.

Hjallerup oktober 2006

Henrik Munkholm

Jeg vil gerne sende en tak til alle de mennesker, der
har hjulper med til, at denne bog er blevet en reali-
tet. Uden jeres hjælp var det aldrig lykkedes. En
speciel stor tak til de seks personer der har haft mod
til at bidrage med deres historier. I er med til at
bringe et tabubelagt emne frem i dagslyset og forhå-
bentlig bidrager I til at andre i samme situation
kan se en vej ud af deres oplevelser med vold og ja-
lousi.

Også en stor tak til Foreningen Østifterne for øko-
nomisk støtte til udgivelsen.
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