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Mailene 
 

En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog der gerne 

vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du 

kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette: 

 

Præsentation 
13. april 12:47 

Mit navn er Henri, jeg bor i Arden og har boet her i ca. 6 år, 

tidligere boede jeg i Varstrup. Jeg har en datter på 12 år, der 

bor sammen med mig. 

For ca. 4 år siden kom jeg ud af et voldeligt forhold. Igennem 

ca. 5 år var jeg udsat for både psykisk og fysisk vold. Min datter 

har ikke været udsat for fysisk vold, men har været vidne til 

mange af de voldelige episoder, og på den måde lidt psykisk 

overlast og svigt fra min side. 

Jeg har ikke længere vold tæt inde på livet, men oplever at jeg 

ofte har store vanskeligheder i mit forhold til andre mennesker. 

Jeg har en kæreste, som jeg er glad for. Men jeg har svært ved 

at give mig hen og tro på, at noget kan være godt, det medfører 

ofte problemer. Det var lidt om mig. 

Venlig Hilsen 

Henri  
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Børn af partnervold 
14. april 19:53 

Kære Henri! 

Jeg vil her skrive lidt om børn af partnervold, sådan som jeg har 

oplevet det, og sådan som min mening er. 

Jeg har selv en søn fra det voldelige ægteskab. Det har været 

en hård prøvelse. Han er desværre ligesom sin far, elsker sin 

far, er voldelig, og mener kvinder skal undertrykkes. Også selv 

om han ikke ser sin far, og hans far ikke vil se ham, så elsker 

og beundrer min søn sin far. 

Han ser ikke sin far, for hans far vil intet have med ham at gøre. 

Ikke siden hans far tabte en retssag om ham, da vores fælles 

søn var 13 år. I dag er han 26 år.  

Inden retssagen havde jeg meget meget store problemer om-

kring samkvem. 

Som 15-årig blev han som mange andre unge præsenteret for 

hash og narko, desværre kom han i gang med det. I dag er han 

dog, så vidt jeg kan se, ved at forstå, at det ikke er så godt. Han 

har lige taget bachelor i kemi og fysik, og er nu ude på en læn-

gere rejse. "Pilgrimsrejse" kalder han det. Han vil besøge Israel, 

og ellers tomle verden rundt (primært Indien) i nogle år. På rej-

sen håber han så, at han kommer helt ud af hash og narko. Så 

nu får vi se. Der er jo et håb. 

Efter min erfaring er loven god nok. Det er ikke tilladt at mis-

handle børn. Heller ikke at børnene udsættes for det psykisk 

traume, at se deres mor eller far blive udsat for vold. 
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Men jeg har også erfaret, at der er meget meget langt mellem 

lov og praksis. I praksis er det sådan, at tingene skal bevises, 

før der kan gribes ind – altså at en voldelig kan dømmes. For at 

der skal fremkomme beviser, skal der jo først være overgreb. 

Når det handler om overgreb inden for hjemmets fire vægge, 

skal der være meget meget grove overgreb, og de skal kunne 

bevises, før der dømmes. Når det sker, dømmes der oftest me-

get meget mildt. Oftest fordi så få af overgrebene kan bevises. 

Det er ligeledes min erfaring, at børn ikke bliver hørt, også selv 

om de er udsat for grove overgreb. Altså heller ikke bliver hørt, 

når de ser mor eller far blive udsat for vold. Tingene bliver neg-

ligeret af myndighederne - læger, socialrådgivere, politi og rets-

væsnet. 

Dem, der gerne reelt vil hjælpe, de har ingen mulighed for det, 

fordi det skal bevises. 

Jeg har hørt en dommer sige, at hellere slippe 100 skyldige fri, 

end at en uskyldig dømmes. Det er en svær sag. Derfor bliver 

der så mange tabere. For det er efter min mening ofrene for 

volden, som bliver de store tabere, og dermed især også bør-

nene. 

Jeg kan jo bare se på min egen søn, som forguder sin far, fade-

ren som nægter at se ham. Sønnen forguder ham, fordi det man 

ikke har, det længes man efter, mens det man har, glemmer 

man at påskynde. 

De kærligste hilsner 

Lise 
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Forældres forhold til voldsramte 
16. april 06:24 

Kære Henri! 

Et indlæg om hvordan mine forældre har været overfor mig, 

fordi jeg var voldsramt. 

Mine egne forældre gjorde, som der desværre er alt for mange 

forældre, der gør, nemlig at støtte min voldelige x efter skilsmis-

sen. De troede på løgnene fra den voldeliges side om, at alt er 

godt. De tror stadig ikke på mig. Så når jeg fortalte sandheden 

om alt volden, troede de mig ikke. X var jo så flink, når de var 

tilstede. På den måde fik de mig også stemplet som sindssyg. 

Efter mine forældres mening var det mig, der var sindssyg, ikke 

ham der var voldelig. Dette er også en helt almindelig ting for 

voldsramte, har jeg senere erfaret.  

Det tog mig 16 år at erkende, at jeg ikke kunne få et forhold til 

mine forældre, hvor jeg måtte være der som mig. Et forhold hvor 

de troede på mig, for slet ikke at snakke om et forhold, hvor de 

støttede mig i min kamp for ikke at blive udsat for vold fra min 

voldelige x. Det var slet slet ikke muligt.  

Jeg fandt ud af, at mine forældre kørte psykisk terror på mig, 

indtil jeg var på selvmordsrand. Så holdt jeg mig væk fra dem 

en periode, når jeg kom tilbage til dem, for at forsøge igen, at få 

et forhold til dem, hvor jeg måtte være der, startede de igen med 

psykisk terror. Det bevirkede, at jeg ca. hvert 2. år havde selv-

mordstanker. Da den sammenhæng gik op for mig, kunne jeg 

finde ud af at afbryde forbindelsen til mine forældre, og så fik 
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jeg det godt. Det var så dejligt. Jeg har ikke haft selvmordstan-

ker siden. Det er bare så dejligt. 

De kærligste hilsner 

Lise 

 

Dyr og menneskers bedste 
17. april 06:32 

Hvad er dyrs bedste, og hvad er menneskets bedste? Det er 

gode spørgsmål. 

Vi har en masse lovgivning og paragraffer, som vi som volds-

ramte desværre alt for ofte oplever ingen gavnlig virkning har 

overfor den vold, vi er udsat for. I praksis kommer loven til at 

være meget meget langt fra det, som var hensigten med loven, 

fordi tingene skal bevises, og når de voldelige lyver groft, som 

de ofte gør, bliver det meget meget svært at få loven til at virke 

efter hensigten. 

Der er altså langt fra hensigten til praksis, når det gælder, hvad 

der er menneskers bedste. 

Sådan synes jeg også, at det er med dyr. Man kan godt prote-

stere mod urimeligheder omkring dyrene, og det skal der gøres. 

Men de skruppelløse mennesker, der mishandler dyrene, de er 

utroligt svære at få til at holde op, netop fordi de er skruppelløse. 

 Der vil altid være nogen mennesker, dyr og planter, som vil for-

søge på, at leve af andre både psykisk og fysisk. 
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Som voldsramte kender vi det alt for godt. Vi bliver misbrugt, 

udnyttet og ydmyget for at andre - den voldelige - kan få tilfreds-

stillet nogle ting i dem. Det kan være magtbegær, desperation, 

mindreværd osv. Dem skal den voldsramte undgælde for. 

Jo det er nemt at være vred over den verden, vi lever i, og alle 

dens uretfærdigheder. 

Men vreden er inden i os selv, og det er der, den skader mest. 

Vi kan, sådan som jeg ser det, hvis vi selv vil, godt få det godt, 

også selv om verden ser så håbløs ud, når man ser på dens 

uretfærdigheder. Det er et spørgsmål om inden i sig selv, at 

finde glæden og livsmodet, i accept af at verden er, som den er. 

Denne accept giver ro, og i roen findes glæden og livsmodet. 

De kærligste hilsner 

Lise 

 

Forældres forhold til voldsramte. 
17. april 09:00 

Hej Lise! 

Et indlæg om, hvordan jeg oplevede mine forældre under og 

efter volden. 

Jeg havde ikke før det voldelige forhold haft et hverken tæt eller 

godt forhold til mine forældre. Men i de 5 år jeg havde et forhold 

til en med andre normer end mine forældres, var der næsten 
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ingen kontakt. Det skyldes mest af alt fordomme fra mine foræl-

dre. Det var simpelt hen for anderledes. 

Jeg fortalte aldrig under forholdet, at der var fysisk/psykisk vold 

tilstede i forholdet. Jeg ville gerne udadtil tegne et smukt billede. 

Inden forholdet sluttede døde min far. Jeg kan mærke i dag, at 

det har en betydning, at jeg aldrig fik snakket med ham om vol-

den. 

Efter forholdets afslutning havde jeg i en kortere periode min 

mors støtte, det var dejligt. 

I de senere år har jeg oplevet det som en frustration, at min mor 

ikke har forstået, hvilken betydning og hvor svært det har væ-

ret/er for mig at komme tilbage til et normalt liv. 

Det var lidt om, hvordan jeg har haft det med mine forældre. 

God påske 

Kærlig Hilsen 

Henri 

 

Forældres forhold til voldsramte 
21. april 07:36 

Kære Henri! 

Når jeg læser dit indlæg, så kan jeg se, at vi har meget tilfældes 

her omkring forældrenes manglende lyst og vilje til at turde tro 

på og høre på voldsramtes beretninger om vold.  
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Lever din mor stadig?  

Har du kontakt til hende? 

Ja, det er svært at komme tilbage til et normalt liv efter et volde-

ligt forhold. Det kæmpede jeg også længe med. Ind imellem kan 

jeg stadig mærke, at der er arret fra volden. 

Den der med at holde et smukt billede udadtil. Hvor jeg dog 

kender den. :-) 

Den skriver jeg om i en anden mail. 

De kærligste hilsner 

Lise 

 

Det smukke billede udadtil 
21. april 07:40 

Hej Henri! 

Du gav mig en ide til et emne.  

Det smukke billede udadtil. 

Hvordan jeg som voldsramt, alt for ofte lod som om alt var godt, 

dengang jeg var udsat for vold. Den er så almindelig. Det er 

faktisk den, jeg sloges mest med efter skilsmissen. Det at stå 

frem og sige, at jeg er voldsramt. Desuden sloges jeg med alle 

folks besynderlige reaktioner på den oplysning. Fra forargelse 

til vrede og direkte skæld ud, har jeg mødt. Jo! 
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Men jeg har også mødt stor forståelse hos andre. Alt i alt fandt 

jeg ud af, at det var godt at stå frem og sige, at jeg var voldsramt. 

Jeg lærte meget af det. Bl.a. lærte jeg, at folk er meget forskel-

lige i deres reaktion, når de hører om andres liv. Der var nogle, 

der slet ikke kunne acceptere, at mit liv var, som det faktisk var. 

Andre kunne godt.  

Jeg lærte, at de mennesker, der skældte meget ud over mit liv, 

at de havde selv store problemer, som de fornægtede. De var 

oftest selv ude for vold eller var voldelige.  

Desuden lærte jeg, at dem der kunne acceptere mit liv, at de 

var meget mere rare mennesker, som jeg kunne holde mig til, 

men i mit privatliv lærte jeg, at holde mig langt væk fra dem, der 

ikke kunne acceptere. Det var en proces, der tog mange år, for 

jeg var så vant til, at det kun var dem, der skældte mig ud, jeg 

skulle være sammen med. Det var svært at ændre, men det gik 

til sidst. 

Nu har jeg det godt, og har en god ballast af erfaring til at takle 

mit liv med. Det er altså rart. I dag er jeg taknemmelig for, at jeg 

var ude for vold. Også selv om jeg ikke ville leve det liv med vold 

om igen. 

De kærligste hilsner 

Lise 
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Det smukke billede udadtil. 
21. april 19:30 

Hej Lise. 

Da jeg levede i det voldelige forhold, blev jeg langsomt isoleret 

fra mine omgivelser (venner, familie). Det gjorde det ekstra van-

skeligt at få snakket med andre. Jeg skammede mig over mit 

liv. Jeg har en uddannelse med stort kendskab til mennesker. 

Derfor oplevede jeg, på grund af det, at det var meget svært at 

snakke om volden. Der var ofte en stemme i mig, der fortalte 

mig, at jeg burde vide bedre og ikke lade min datter opleve vol-

den mellem mig og min voldelige x. Jeg var virkelig bange for 

omgivelsernes dom. Jeg burde vide bedre. 

I dag er det stadig meget svært for mig at snakke om volden. 

Jeg har stadig en angst for, at folk skal vende mig ryggen. 

Jeg har stor glæde af en selvhjælpsgruppe med temaet: om-

sorgssvigt, hvor jeg får lukket op, samtidig har jeg store forvent-

ninger til denne mailmulighed. 

I dag har jeg lige sendt et brev til en gammel veninde, jeg mi-

stede under det voldelige forhold. Jeg har i lang tid klaget over 

tab af venner, men forsøger nu i det mindste at genetablere. 

Kærlig Hilsen 

Henri. 
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Forældres forhold til voldsramte. 
21. april 20:04 

Kære Lise. 

Mange tak for dit svar. 

Du stillede mig spørgsmålet, om jeg har kontakt til min mor. 

Jeg har stadig kontakt til min mor, vores forhold er langsomt 

blevet bedre på mange områder. Jeg er blevet bedre til at 

rumme hende. 

Her i påskedagene har jeg været en del alene med hende og 

har benyttet lejligheden til at snakke med min mor om det vol-

delige forhold. For første gang i lang tid lykkedes det mig at gøre 

hende det forståeligt, hvor vigtigt det er at få snakket om sine 

oplevelser med volden, også med sine forældre. Det varmede 

mig, at min mor lyttede til mig med accept. 

Min mor er i dag en gammel dame på 76 år. Jeg har det mål, at 

der skal være fred mellem os, men samtidig skal der også være 

plads til at være sig selv. 

I øvrigt tror jeg, at det hjælper mig at få nedskrevet mine tanker 

her på denne mailmulighed, det hjælper mig til at håndtere 

mange svære situationer. 

Kærlig Hilsen 

Henri 

 




