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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 og B. 
 
 

Overførselsmekanismer m.m. 
3. august 12:46 
 
Kære Henri! 
 
Hvor tidligt kan vi som voldsramte selv se, at der var noget galt i fa-
miliestrukturen?  
 
Jeg ved i dag, at jeg, fra jeg blev født, har været forkert, eller hvad jeg 
nu skal kalde det. Jeg ved, jeg lå under for min mors jalousi allerede 
dengang, og at hun var den eneste, der skulle have opmærksomhed. 
Selv da hun var gravid, var det hende og ikke mig. 
Jeg tror først, det var, da jeg begyndt at være voksen, at det gik op 
for mig, at der var noget galt. Jeg var jo totalt involveret i deres livs-
mønster, og troede at verden skulle være sådan. Det tog mig meget 
meget lang tid, at finde ud af, at tænke anderledes, end jeg var op-
draget til. Nemlig at min mor var så sød, og at min far var ond ved 
hende, og at jeg skulle hjælpe hende, at jeg i mig selv intet var – kun 
forkert. 
I Afrika ved jeg, at jeg havde en anden livslærdom. Men da vi kom 
hjem fra Afrika, begyndte mine forældres livsmønster at præge mig. 
Jeg blev mere og mere syg. Det havde jeg ikke været i Afrika. I Afrika 
havde afrikanerne erstattet det hul, der kom af at min mor ikke mag-
tede at give mig opmærksomhed, værdighed, troen på mig selv, selv-
bestemmelse, osv., bl.a. det at jeg skulle være mor for min mor, be-
skytte hende mod hendes grusomme mand – den far, jeg havde osv. 
 
Hvad fik mig til at acceptere mine tidligere forhold, når jeg ikke troede 
mine kærester syntes, jeg var dejlig dengang? Hvad får mig til at indse 
i dag, at de syntes, at jeg var dejlig? 
 
Jeg accepterede kun mine tidligere kæreste, fordi jeg hjemmefra 
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havde lært, at der var ingen, der holdt af mig. Når så, der var et men-
neske, der gav udtryk for, at det holdt af mig, var jeg der med det 
samme. Sådan var det med min voldelige x, og sådan har det været 
med flere af de andre kærester.  
Men det var ikke mig, der holdt af dem, ud fra en viden om, at jeg var 
noget værd. Sådan er det i dag med min nuværende kæreste, jeg 
holder af min kæreste og kan gøre det, fordi jeg ved, jeg er værdifuld, 
og fordi jeg kan elske mig selv og ved, at jeg er værd at elske. 
Selvfølgelig kan jeg få tilbagefald og tro, jeg ikke er det, sådan som 
det var i gamle dage, men sådan er det gennemgående ikke i dag. 
 
Er det sådan, at jeg hellere selv vil gå fra et forhold, end at opleve at 
blive svigtet, fordi jeg tidligere har følt mig svigtet? 
 
Nej, sådan har det ikke været for mig, men jeg ved, det er sådan for 
flere voldsramte, der er blevet svigtet. 
 
Jeg gik fra kæresterne, når tingene kom til at minde mig for meget om 
den vold, jeg har været udsat for. Det kan jeg se i dag, men nok ikke 
have sat ord på dengang. For dengang kendte jeg ikke til overførsels-
mekanismer, og derfor troede jeg, at de kærester jeg havde, var lige-
som den voldelige x og mine forældre. 
Det har nok været sådan, at fordi jeg ikke vidste, at der var overfør-
selsmekanismer, blev forholdene med alle mulige overførselsmeka-
nismer, og derfor endte de i psykisk voldelige forhold, og derfor gik 
jeg. 
I dag med min nuværende kæreste har jeg kæmpet meget med over-
førselsmekanismerne. Det er altså virkelig svært at se, hvad der er 
hvad, når man er tæt på hinanden i et forhold til en kæreste. Kæresten 
har jo også sine overførselsmekanismer. Så det er bedst først at lære, 
hvad overførselsmekanismer er. Når man har lært det, så indgå i et 
forhold, hvis man til den tid, gerne vil det.  
Selvfølgelig kan man være heldig at finde en kæreste, der har forstå-
else for alle disse overførselsmekanismer og dermed kan tage vare 
på den side af forholdet. 
 
Er jeg bange for, at min kæreste skal komme til at styre tingene lige-
som min mor og min voldelige x gjorde, sådan at jeg ikke tør give mig 
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hen og nyde at min kæreste ind imellem får lov til at styre… på en god 
måde? 
 
Nej, det mener jeg ikke, at jeg er. Fordi jeg har lært, hvad jeg selv vil, 
inden jeg indgik i dette forhold. Desuden er min nuværende kæreste 
just ikke en, der vil styre. Så der er slet ingen grundlag for det.  
Jeg har min frihed og selvbestemmelse sammen med min nuværende 
kæreste. Sådan som min erstatningsfar lærte mig, at jeg skulle have. 
Så det, at jeg har lært det, har gjort, at jeg ikke er bange for det. 
 
Der er lavet en undersøgelse over nogle ”sociale udbrydere”, nogle 
der var blevet spået en dårlig fremtid, fordi de som børn havde levet 
under dårlige vilkår, men som alligevel havde formået at klare sig godt 
i samfundet. 
En af de ting der gjorde, at de fik en god fremtid, var, at der var mindst 
én person, der troede på dem, eller at de selv havde en tro, f.eks. på 
at Gud ville hjælpe dem. 
 
Ja, sociale udbrydere er dejlige mennesker, der virkelig forstår, at 
bryde en social arv, og bryde et dårligt handlingsmønster i dem. 
Jeg er stødt på nogen af dem, og de er meget meget forskellige. Flere 
af dem er virkelig dejlige.  
Men der er også dem, der har vendt deres dårlige situation til noget 
for andre mennesker meget destruktivt. De klarer sig godt set udefra, 
altså godt socialt, økonomisk og deres stilling. (Ligesom min voldelige 
x, som kommer fra et socialt meget meget lavt stade.) Men inden i er 
de menneskeligt ligesom psykopater, og lever efter normen. 
Det jeg skrev lidt om i en anden mail. 
For mit eget vedkommende, skulle jeg have haft en virkelig god bal-
last og virkelig komme godt i vej, og være en af vores samfunds store 
mennesker. Men det var ikke det, der reelt skete. Min sociale arv var 
virkelig god, og mine muligheder skulle have været virkelig gode. Men 
var det reelt ikke, og ingen tror, at det er fra min familie, det hele stam-
mer. Derfor er kampen der. Kampen har været meget meget sværere, 
end hvis det er tydeligt, at den sociale arv er skylden til, at et menne-
ske skulle have det socialt dårligt. 
Jeg synes, når jeg ser på de ting – de sociale udbrydere har at kæmpe 
med, at der er mange flere aspekter i det, end der umiddelbart ser ud 
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til at være. 
Men en ting ved jeg, at hvis der er mindst en, der virkelig tror på en 
anden person, har den person meget meget større chancer for at 
klare sig. Det er lige meget, om det er sociale tilfælde eller ej. Det 
gælder alle efter min mening. Man kan blive en taber, hvis der ikke er 
nogen, der tror på en. Man kan blive en vinder, hvis der er nogen, der 
gør det. Men det er ikke ensbetydende med, at det altid er sådan. 
En ting som jeg synes, er meget skægt – nej pudsigt – er, at de børn 
på Christiania, som ofte har helt umulige forældre – set med det nor-
male samfunds briller – de børn har ofte varme fingre, selv når det er 
meget meget koldt. Det siger mig, at de har en indre menneskelig 
værdifølelse af sig selv, der overstiger de allerfleste af os andres.  
Så! Den sociale stilling er ikke altid ensbetydende med at være taber. 
Men en ting ved jeg, det er, at når vi kommer ud mellem såkaldt vel-
fungerende familier, er der alt for ofte, en meget meget menneskelig 
destruktiv verden her. Børnene bliver holdt i så stramme tøjler, så de 
ikke aner, hvad frihed og selvbestemmelse er. Normerne om hvordan 
god opførsel er, skal overholdes, så der er slet ikke plads til de men-
neskelige aspekter som frihed og selvbestemmelse. 
 
Selvfølgelig kan en tro på Gud, eller en tro på noget andet, hjælpe et 
menneske til at blive social udbryder. Det er klart. Så har de en tro på, 
at tingene kan lade sig gøre. 
Men der er mange måder at tro på Gud eller andet. Den tro jeg lærte 
hjemmefra, med en Indre Missionsk familiefar, var, at Gud var meget 
straffende, dømmende og streng. Jeg gjorde altid alt muligt forkert. 
Sådan en tro kan ikke hjælpe en. Det har den da heller ikke gjort med 
mig. 
Men dem der har en tro, hvor der er noget godt i den, og hvor den 
troende virkelig tror, at der er hjælp også i nødens stund, og når vi 
fejler, kan det hjælpe. 
 
Hvor er det godt, at jeg havde min erstatningsfar, og at han kunne se 
det i mig, som mine egne forældre var blinde for at se. At han ikke 
mindst formåede at fortælle mig det. Jeg tænker på, hvor mange, der 
kan hænge fast i det psykiatriske system, fordi de ikke havde en per-
son, der troede på dem. 
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Ja, der er mange, der hænger fast i det psykiatriske system. Der er i 
det hele taget mange, der hænger fast i hele systemet; læger, social-
rådgivere, politi, osv. osv. osv. Det er efter min mening sådan, at sy-
stemet alt for ofte destruerer folk i stedet for at støtte dem og vejlede 
dem til at komme i gang med et godt liv. 
Men det er også den eneste måde, de virkelig kan tjene penge på, 
dem der får løn af systemet. Sådan som min kæreste altid påpeger, 
når jeg snakker om systemet. Det er uhyggeligt, når jeg støder på det, 
synes jeg. Men det har jeg vist skrevet om før. 
Sig endelig til, hvis du gerne vil have det gentaget. 
 
Jeg fungerede som familiens ventil, og de var ikke villige til at trække 
alle deres projektioner tilbage. 
Ja, det gjorde jeg. 
I den korte periode, hvor min ældste lillebror var stiknarkoman, der 
var det ham, der fik alle projektionerne, så havde jeg fri. Men så 
vendte det, fordi jeg ville ud af det voldelige forhold. Jeg fik igen alle 
familiens projektioner. Min lillebror slap, og han kunne så få en god 
tilværelse. 
Mit ønske var ikke at ødelægge min brors liv, og jeg har derfor ikke 
gjort så meget for at få dem til at lave projektionerne på ham igen. 
 
Det ville sikkert koste dem for meget og være en alt for stor indrøm-
melse for dem – også den, at jeg var ordblind, fordi min far ikke kunne 
lære fra sig. Nej det kunne han sikkert ikke, fordi han ikke kunne sætte 
sig ind i min situation, og dermed kunne han ikke lære mig noget – 
det er klart.  
 
Sådan som jeg oplevede det med ordblindheden, var det min fars un-
dervisningsmiddel, nemlig angst, der ikke gjorde det muligt for ham at 
lære mig noget i hans danskundervisning. På andre områder har han 
magtet at lære mig flere ting. Så det er ikke rigtigt, at han ikke har 
kunnet lære mig noget. 
Det, der er pointen, er, at hans fejl blev overført til mig. At han ikke 
formåede at få mig til at være super dygtig i dansk, så var det mig og 
ikke ham, der var forkert, altså måtte jeg være ordblind. 
Han formåede ikke at få mig til at være interesseret, og derfor lærte 
jeg det ikke. Når jeg ikke lærte det, begyndte han at bruge vrede mod 
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mig, og det skabte angst i mig. Så kunne jeg slet ikke lære det. 
 
Som voldsramt kan vi være så gode til at holde facaden, så vi tror, vi 
ikke kan føle. Men jeg mener godt, at voldsramte kan mærke følelser. 
Men jeg mener, at nogle voldsramte ikke tør være ved dem og ikke 
tør reagere. Jeg synes, at de godt kan vise følelser, det ser jeg ofte, 
derfor mener jeg, at de kan mærke dem. Men de fornægter, at de kan, 
fordi de så slipper for at tage hånd om sig selv, og kan tage vare på 
andre i stedet, f.eks. den voldelige som kræver det. 
Det er lettere for den voldsramte, at tage vare på andres problemer 
og følelser end at tage vare på sine egne. Tage vare på sig selv først. 
Det er et eller andet sted så farligt for dem, så de simpelthen ikke tør. 
Det er helt forståeligt. Den kender jeg nemlig også. Sådan har jeg 
også haft det. 
Fordi jeg blev udelukket af mine forældre – mor mest – eller blev udsat 
for vold, når jeg tog vare på mig selv eller i det mindste forsøgte.  
Selvfølgelig kan det være anderledes for dig, og dine traumer er an-
derledes end mine traumer, men de er der, og de giver en fornægtel-
sesmekanisme af dig selv. 
Nogen gange kan den voldsramte ikke græde, og bruger det som ek-
sempel på, at de ikke kan føle. Men de kan have det sådan, at de 
mener, at gråd er det samme som, at de bryder sammen, og at de så 
ikke kan finde ud af tingene omkring dem og i sig selv. På den måde 
kan de lave en låsemekanisme, så de ikke græder, men det er ikke 
ensbetydende med, at de ikke kan føle. 
F.eks. De kan blive glade, når deres far smiler, det er at føle. 
Men de reagerer ikke på alle deres følelser, kun dem, der ikke er far-
lige for dem. 
 
Derfor kan voldsramte øve sig i at give sig selv lov til at sige til sig 
selv, at de kan mærke deres egne følelser, og at de gerne må reagere 
på dem. Tage hånd omkring sig selv og varetage sine egne behov. 
De voldsramte kan have meget meget svært ved at finde ud af, hvad 
de har behov for, sådan har jeg i hvert tilfælde haft det. Jeg ved, at 
det er helt almindeligt for voldsramte. Den voldelige har ofte helt de-
strueret denne side af den voldsramte. Ved at fortælle den volds-
ramte, at de ikke ved noget om det, det er kun den voldelige, der ved 
det. 
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Det her er min mening, og det kan være, der er sider af det, som ikke 
passer på andre. 
 
De kærligste hilsner 
og knus til du dejlige menneske. 
Lise 
 
 

Ny E-mail 
3. august 22:47 
 
Kære Lise! 
 
Jeg har så mange problemer i øjeblikket med hotmail, så jeg vil prøve 
at skrive i out.look.express. Her har jeg fået en anden E-mail adr. 
Men nu skal jeg først lige finde ud af, hvordan det virker. 
 
Kærlig Hilsen 
Henri. 
 
 

Overførselsmekanismer m.m. 
4. august 00:41 
 
Kære Henri! 
 
Overførselsmekanismer kan somme tider være noget besværligt og 
indviklet noget. 
Hvor kommer de oprindeligt fra? 
Man kan komme til at tillægge andre at have overførselsmekanismer, 
de ikke har, men som i virkeligheden stammer fra en selv, så bliver 
det indviklet.  
 
Overførselsmekanismer er egentlig uundgåelige og som en del af livet 
i samværet med andre, og de gode positive overførselsmekanismer 
er der også.  
Man skal passe på ikke at pålægge andre ting, som skyldes en selv. 
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Eller at påtage sig andres ting, som skyldes dem. 
 
Forhåbentlig bliver vi hele tiden klogere og klogere. Men det er ikke 
ensbetydende med, at vi før vi gør noget, skal kunne det hele. Vi må 
gerne lære under vejs. Selvfølgelig er der nogle ting, vi er nødt til at 
kunne først, før vi gør det, f.eks. er det godt at have et kørekort, inden 
vi giver os til at køre bil på almindelig vej. Men i parforhold, er der ikke 
en facitliste, inden vi giver os i kast med det.  
 
Vi må lære under vejs. Nogle ting kan vi sagtens lære inden, men det 
er ikke et spørgsmål om, at vi skal kunne det. 
Noget lærer vi altså bedst, når vi er alene. 
 
De kærligste hilsner 
Fra Lise 
 

 
Overførselsmekanismer m.m. 
4. august 17:54 
 
Kære Henri! 
 
Overførselsmekanismer laver man ikke kun på sin kæreste eller an-
dre helt nære. Man laver dem på alle. Derfor kan man øve sig på dem, 
man har kontakt til. Sådan var det for mig. Det var først, da jeg vidste, 
hvad overførselsmekanismer var, og vidste hvordan de virkede, og 
hvad der i mig var mest det, jeg lavede overførsel omkring, så kunne 
jeg skille tingene ad, så jeg kunne bruge dette i et forhold til en kære-
ste. 
 
Forhåbentlig bliver vi hele tiden klogere, dem der ikke tror det, eller 
især dem der ikke ønsker det, synes jeg ikke, er til at være sammen 
med. 
 
Det vigtigste jeg har lært, tror jeg, er, at jo visere man bliver, jo mere 
ved man, at man intet ved. 
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Jeg håber ikke, at det tager dig lang tid at finde ud af, hvad overfør-
selsmekanismer er. Du er så godt i gang, så det tager ikke så lang tid. 
Det skal nok komme hurtigt. Du skal ”bare” gå det første skridt, når du 
har lært det, og fundet ud af, at det var let, herefter kommer de andre 
hurtigere og hurtigere. Ligesom når et lille barn skal lære at gå, det 
første skridt er svært, men så bliver det lettere og lettere. 
 
Du har følelser, som du kan vælge at vise. Men der er nogle, der er 
sværere at have med at gøre end andre. Derfor laver man ofte en 
blokering overfor dem. Det gør alle ikke kun voldsramte. 
 
Når du lige så stille tager fat på tingene en ad gangen, kommer det 
også. Du vil turde vise de følelser, du ellers nu fortrænger. 
 
Det at blive forfulgt, er ofte i den almindelige holdning og normen, at 
det er den voldsramte selv, der ser dette, og at det ikke har noget med 
virkeligheden at gøre. Man lægger hele skylden for den voldsramtes 
situation på den voldsramte. Efter min mening og erfaring er det ikke 
sådan. 
Endnu en holdning jeg er stødt på: 
”Det er den voldsramte selv, der laver forfølgelsen som en form for 
forsvar mod ens egen oplevelse som offer.” Sikken noget sludder. 
 
Når en voldelige mand / kvinde forfølger den voldsramte på de mest 
snedige måder og mest destruktive måder overfor offeret, mener de 
altså, at det er offeret, der er den forkerte, og har ”en form for forsvar 
mod ens egen oplevelse som offer”. Jeg går ikke med til det.  
NEJ!!! 
Det er en sygeliggørelse af den voldsramte og at lægge skylden på 
og ansvaret hos offeret for den voldeliges handlinger. På den måde 
får offeret endnu flere ydmygelser i stedet for hjælp. 
Jeg kan mærke, at jeg bliver rasende over det. Ja ja! Lise, det er dit 
hjertebarn de voldsramte af partnervold. Ingen skal komme og sige 
noget om dem. 
Voldsramte har ikke brug for flere ydmygelser end dem, de får fra den 
voldelige. Det offentlige system skal ikke også til at gøre dem skyldige 
for forfølgelsen, volden, osv. 
Det er sådan ca. det samme som at sige, at man selv er skyld i at 
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f.eks. den voldelige anlægger retssager mod den voldsramte, fordi 
det er et forsvar med ens egen oplevelse som offer. 
Altså! Den voldelige er selv ansvarlig og skyldig i den forfølgelse, den 
voldelige laver. Det er ikke den voldsramte. 
 
Jeg ved, at jeg er meget meget anderledes tænkende, end det der er 
normen overfor voldsramte. Jeg kender alt for meget til det selv, og til 
den måde voldsramte bliver behandlet af systemet på. Det er alt for 
ofte meget meget destruktivt for den voldsramte. I stedet for hjælp 
bliver den voldsramte udsat for endnu mere ydmygelse og mere at 
skulle slås med, når de henvender sig til mennesker i systemet, der 
repræsenterer den holdning, at det er offeret selv, der er den skyldige. 
De laver ”en form for forsvar mod ens egen oplevelse som offer.” Ja 
ja!! 
Jeg ved ikke, hvor meget hjælp du har fået af systemet. Men så vidt 
jeg kan huske, er du også stødt på, at der ikke var nok hjælp, eller at 
den hjælp du kunne få, ikke var det, du havde brug for. 
 
Jeg har også oplevet ydmygelser fra systemets side, også af meget 
grov karakter. Det har just ikke hjulpet mig. Det er ikke mig, der er den 
skyldige og laver underlige ting, der medfører, at jeg er blevet volds-
ramt. Det er og bliver den, der er voldelig, der er ansvarlig for den 
vold, de udøver. Husk på at i det næste forhold, er den voldelige også 
voldelig mod den næste. Så der bliver endnu en voldsramt. 
 
Det er alle mennesker, der kan bliver voldsramte, der er ingen forskel 
på det. Det er den voldelige, der laver et psykisk fængsel, som er 
mere svært at komme ud af, end det er af et almindeligt fysisk fæng-
sel. 
Det er den voldelige, der laver problemerne for den voldsramte, ikke 
den voldsramte der selv laver dem. Den voldelige respekterer på in-
gen måde et nej fra den voldsramte. Selv en lukket dør bliver ikke 
respekteret, men den voldelige begynder med al kraft at ville trænge 
ind hos den voldsramte. 
 
Det er svært at gøre op med indgroede normer, og her den norm, at 
det er den voldsramte selv, der laver forfølgelsen som et forsvar. Ja 
ja!!! 




