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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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Mailene 
Her følger fortsættelsen af mailene – fortsættelsen på Solstråle 

Dit liv A. 

 

Voldelige kvinder 
18. juni 00:00 

Kære Lise! 

Mange tak for dit svar og mange rosende ord, det gør mig så 

godt. Og tak for dine spørgsmål. Jeg håbede faktisk, at du ville 

svare med spørgsmål, det hjælper mig til at reflektere. 

Du spørger om hende, der kom udefra senere har været under-

trykkende, eller i stedet har troet på og støttet mig. Mit svar er, 

at jeg ikke længere har kontakt til folk fra dengang. Årsagen er, 

at jeg flyttede til en anden del af landet. Jeg kom ind i et voldeligt 

parforhold (altså min voldelige x). 

Det var desuden også en kvinde, jeg ikke tidligere havde haft 

meget kontakt til, men flere af mine kollegaer havde tæt kontakt 

til hende. Når jeg tænker tilbage på, hvad jeg så, hørte og sam-

tidig hørte andre fortælle, var hun jo, som du selv har et forslag 

til, en reel og ligetil person, ingen skjulte dagsordner.  

Men jeg er på vagt og mistænksom over for alt og alle. Det skyl-

des selvfølgelig, at jeg er voldsramt. Personer som hende er 

dem, som jeg på den ene side higer efter at få kontakt med. Jeg 

bruger ordet hige, fordi det nærmest kan virke som en besæt-

telse for mig. Men de samme personer er dem, som jeg flygter 
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langt væk fra. Jeg vil dem så meget, men kan/vil ikke tro, at de 

bryder sig om mig, derfor trækker jeg mig lynhurtigt tilbage. 

Fordi jeg er bange for at blive såret og svigtet.  

Desuden er jeg også en stille og meget genert person. 

Det er rigtigt, at jeg til sidst i mit indlæg nævner den samme 

leder som kriminel.  

Du har ret i, at det hænger sammen med en undertrykkende 

barndom, det er der faktisk mange af mine handlinger, der gør, 

også før jeg kom ind i et voldeligt forhold.  

Lederen, som jeg har beskrevet, var før mit voldelige forhold. 

Jeg tænker ofte på, at alle de mange traumatiske oplevelser, 

jeg havde før det voldelige forhold, var/blev en langsom ophob-

ning, der så eksploderede i et voldeligt parforhold. Det er måske 

en underlig beskrivelse af det, men det virker for mig på den 

måde. 

Og til sidst kære Lise, tak til dig, fordi du forstår mig og giver ud 

af omsorg og kærlighed. Du er bare sådan en dejlig kvinde. 

Kærlig Hilsen 

Henri. 
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Voldelige kvinder 
18. juni 07:42 

Kære Henri! 

TAK i lige måde for dine rosende ord. Det er altså dejligt. Det 

varmer. TAK! 

Jo Henri. Jeg forstår dig, og det gør mange andre også. Det er 

jeg helt sikker på.  

Så! Du skiftede arbejde. Jeg troede, du var det samme sted. Ja 

ja! Det er ikke sådan med det. Men hvordan er det på dit nuvæ-

rende arbejde? 

Har du de samme problemer nu? 

Ja, Henri. Det kan godt være, at du for dig inden i dig virker som 

en stille og meget genert kvinde. Sådan kunne jeg også i forti-

den virke. Men det gør jeg ikke mere. Nu er jeg mig, og så er 

jeg også en snakkende, livlig, frasigende og bestemt kvinde. 

Selvfølgelig kan det gamle livsmønster komme frem, og selvføl-

gelig er der situationer, hvor jeg stadig er stille og genert. 

Så måske Henri bliver du også en livlig og snakkende person, 

når du kommer så langt, så du tør være dig selv, også når du er 

sammen med andre. Måske! 

Du har en masse at fortælle, se bare her på mailmuligheden. 

Du skriver meget. 

Det bliver spændende at følge dig i din udvikling og se, hvordan 

du fortsat vil gøre store fremskridt, for det gør du allerede. 
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Desuden er det altså ikke en underlig beskrivelse. Det er en fin 

beskrivelse af de ting, som du oplever og har oplevet. Det er 

netop sådan, det foregår. En flot billedlig beskrivelse af tingene. 

Det er så flot, det du skriver.  

Jeg kan se, at det hjælper dig. Det er jeg meget glad for. TAK 

for det. 

Kan du nu fortsat have det rigtigt godt. Held og lykke med din 

videre udvikling. 

De kærligste hilsner 

og knus 

fra Lise 

 

Fysiske symptomer 
18. juni 08:26 

Kære Henri! 

I dag er jeg bare så glad, det er altså dejligt. 

Jeg havde en dejlig dag i går, og i dag er jeg glad. 

Det er utroligt at opleve, hvordan de fysiske symptomer afspej-

ler de psykisk ting, der sker i en. 

Alt det jeg har været udsat for af vold osv. det har gjort, at jeg 

blev tvunget til at finde ud af, hvad det var, der skete i mig. Så! 



Dit liv B side 19 
 

I de sidste ca. 25 år siden skilsmissen fra min voldelige ægte-

fælde, har jeg forsøgt at finde ud af, hvorfor tingene er, som de 

er, i mig? Hvorfor jeg er så forkert? Som folk dengang sagde. 

Det har lært mig (og tak for det), at se på sammenhængen mel-

lem psyken og fysiske symptomer. Altså alle fysiske syg-

domme. For mig i dag, er der helt klart en sammenhæng. Det 

er sådan, at det er psyken, der skaber alle de fysiske sympto-

mer, alle!! 

Det er min mening og erfaring. Andre har andre meninger og 

erfaringer. 

Det jeg lige har oplevet, det er altså fantastisk. 

Nu skal du høre. 

Jeg havde for ca. 14 dage siden en rimeligt alvorlig migræne 

dog uden opkastninger. Den vidste jeg af erfaring, at den skyld-

tes vrede, der var indestængt, og som var ubevidst for mig. Så-

dan er det nemlig.  

Når der kommer fysiske symptomer, bliver den psykiske årsag 

ubevidst, og dermed sværere at få øje på. Det er som om, at 

kroppen reagerer, når man længe nok har lavet en fornægtel-

sesmekanisme af de psykiske problemer. Her altså vrede, som 

jeg åbenbart ikke have fået taget fat på. 

Da jeg fik migræne kom min menstruation også, men den var 

meget lille. Nærmest slet ikke. 

Altså! Der var virkelig gang i noget inden i mig, som jeg ikke 

havde styr på. 
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Altså en ubevidst vrede! 

Men hvad? 

Havde jeg nu ikke været udsat for vold (og tak for det), og ikke 

været nødsaget til at finde ud af, hvorfor jeg var så forkert, så 

var jeg gået til lægen. Der havde jeg fået nogle piller til at 

dæmpe migrænen. Piller til det sikkert medfølgende forhøjede 

blodtryk osv. osv. Jeg ville være endt med, at få en masse for-

skellige piller mod det ene og det andet. Jeg ville være blevet 

en meget meget syg person, der var helt afhængig af pillerne 

og især lægen.  

Men sådan er jeg ikke mere, det var jeg engang. På det tids-

punkt, hvor jeg fortsat troede, at lægen var den, der skulle 

hjælpe mig, når jeg var syg.  

Sådan var det en gang. Det er heldigvis længe siden. Min fami-

lie havde/har det lige sådan, hvis der var det mindste, var det 

lægen, der skulle gøre noget. Derfor endte jeg selvfølgelig på 

nervepiller dengang, jeg var i puberteten.  

For pubertetens helt almindelige vanskeligheder var sygeligt ef-

ter mine forældres mening. Derfor skulle der piller til at få det 

væk. 

Tænk lige på at min far var professor i et af de lægelige fag. Min 

mor var først laborant og siden socialrådgiver. Det var også et 

hospital i Afrika, jeg var vokset op på, fordi min far var ansat på 

hospitalet. 

Altså mine forældre vidste alt om, at det var lægen, man skulle 

henvende sig til, når der var sygdom. Lægen vidste alt om, hvor-

dan sygdom behandles med piller og kirurgi.  
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Så! Den psykiske bagvedliggende årsag, den var der ingen i 

min familie, der tænkte på. Man kunne simpelthen ikke have en 

dårlig dag, eller være i dårligt humør, det var ikke muligt at fore-

stille sig det, som noget helt almindeligt. Nej! Man skulle altid 

være glad. Intet andet. 

Det var reelt ikke muligt for mig, især ikke når jeg var udsat for 

de meget krænkende ting i min familie. Her var jeg den, der 

havde alle fejl, når noget var forkert i familien. Sådan var det. 

De var nødt til at have en person, der kunne få skylden for alt, 

for ellers kunne de jo ikke selv leve op til deres billede af, at de 

var perfekte – glade – og aldrig syge – aldrig havde en dårlig 

dag. 

Nå men hvorfor var jeg vred denne gang? 

Her i weekenden lykkedes det mig at finde ind til, hvad det var, 

jeg var vred over, sådan som jeg skrev i går. Da jeg fandt det, 

lettede det helt på mig, og migrænen (som var blevet der, dog i 

mindre omfang end de første dage) var væk – helt væk. Det var, 

som om en sky forsvandt fra solen. 

Næste skridt var, at jeg fik snakket om vreden med min kæreste. 

Jeg fik skældt ud, og skrevet en masse vrede ud omkring min 

tidligere arbejdsgiver, gjort klar til, hvis han ikke udbetaler min 

kærestes løn. Som jeg sagde til min kæreste: "Nu er jeg klar, 

han kan bare komme an!!!" Fast og bestemt var det. Jo jeg er 

klar. Han kan bare holde min kærestes løn tilbage, så skal han 

få med mig at bestille. Det bliver ikke stille og forsagt. 

Min kærestes nye arbejdsgiver var vi nede og besøge i week-

enden. Jeg fandt ud af inde i mig selv, at han ikke var farlig. Det 

lettede også, jeg havde jo sagt fra overfor ham tidligere. Der 
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skulle overfor ham ikke gøres noget ved min indre vrede. 

Der blev gjort rent bord omkring vrede. Det var så dejligt. 

I går skrev jeg på mailmuligheden. Derfor havde jeg en dejlig 

dag i går. Min kæreste sagde, at han værdsatte mig, også selv 

når jeg er vred og skælder ud, altså siger fra. Det var fantastisk. 

Det der så er sket, er, at migrænen er væk, og at i dag er min 

menstruation kommet med helt normal styrke. Altså helt forløst 

fra min vrede. Det er altså dejligt. 

Er det ikke forunderligt som kroppen reagerer på de psykiske 

processer? 

Jeg har lige lyst til at fortælle om et andet eksempel, som jeg 

kender, også en voldsramt. Vedkommende fik hovedpine, 

smerter i leddene, og kunne ind imellem intet løfte. Senere kom 

der blødende mavesår til, og lægerne ville i gang med at ope-

rere. Der var ingen, der tænkte på, at der var en sammenhæng 

mellem volden og så alle disse symptomer. I dag har vedkom-

mende ingen fysiske symptomer og er også ude af volden. 

Har du kære Henri oplevet noget lignende? 

De kærligste hilsner 

til du dejlige voldsramte Henri 

Lise 
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Fysiske symptomer 
19. juni 08:01 

Kære Henri! 

Jeg kunne have sagt mig selv, men det glemte jeg, at jeg efter 

at have skrevet denne mail til dig, ville min glæde forsvinde. Ja 

ja!! Suk!! De gamle traumer og de gamle indlæringer, de ligger 

der som ar, der blusser op, når der er noget, der minder mig for 

meget om dengang. 

Denne gang var det de gamle oplevelser med min mor, der ville 

have, at jeg _SKULLE_ være glad. Jeg _SKULLE_ præstere en 

masse. Så da jeg havde skrevet til dig, at jeg var så glad, be-

gyndte jeg, uden at tænke over det, at forsøge på at præstere 

at være glad, og at præstere at lave en masse. Selvfølgelig 

endte det med en mindre migræne igen, og selvfølgelig kunne 

jeg ikke få lavet så meget, som jeg plejer. Ja ja!! Det er ikke 

sådan med det. 

Men nu er det væk igen, da jeg her til morgen besluttede at 

skrive, forsvandt migrænen. Der er ikke mere med at skulle 

præstere. Det er altså rart. 

Ja ja! Nu skriver jeg igen, at noget er godt, så får vi se, om det 

kommer igen. Det tror jeg nu ikke. 
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Men min kæreste er utroligt sød ved mig. Det er bare så dejligt. 

Min kæreste forsøger virkelig på ikke at være destruktiv overfor 

mig, og lader være med at brokke sig hele tiden over dette og 

hint, men forsøger på, at se de gode ting i tilværelsen. Det er 

bare dejligt. 

Min kæreste skal nok få det lært. Så det også bliver et overstået 

kapitel ligesom de andre ting, jeg har gjort opmærksom på. Det 

er bare så rart, at jeg ved, at når, der er noget, som destruerer 

mig, så bliver der gjort noget for, at det ikke sker. 

Nu skal vi "bare" lige flytte væk herfra, så jeg slipper for den 

arbejdsgiver, så forsvinder det også. Vi skal godt nok ned til en 

ny arbejdsgiver, men det tror ingen af os, kan blive lige så slemt. 

Ellers må vi flytte en gang til. Men det tvivler jeg på bliver aktuelt. 

Men det er ikke til at vide, før vi er i det. 

Så! Problemerne løser sig hurtigt for tiden. Det er dejligt. 

Kan du nu have det rigtigt godt. Med ønsker om at du må nyde 

dit vidunderlige liv i glæde og harmoni med dig selv. Og dermed 

også med dine omgivelser. 

De kærligste hilsner 

til du dejlige voldsramte 

fra Lise 

 

Fysiske symptomer 
19. juni 08:01 




