
Vejledning 

Til denne øvelse er det en forudsætning at have gennemgået de 5 voldsformer.  

De 24 breve er bygget på rigtige breve og historier fra børn og unge. Ved at læse andre børns 

oplevelser kan det være lettere at arbejde med de forskellige voldsformer. De sidste fire breve er 

ekstrabreve om kærestevold. 

Print breve og ark med voldsformer. Hvert brev har et nummer så det bliver lettere at holde styr 

på. 

 

Forslag 

 Del eleverne op i fire eller fem grupper og giv hver gruppe et ark med breve og et ark med 

voldsformer. Lad eleverne klippe voldsformerne ud. Når de har læst brevene, skal de 

vurdere hvilke voldsformer der er tale om. Der kan godt lægges flere strimler på et brev. For 

eksempel kan et brev udelukkende handle om psykisk vold, mens et andet kan indeholde 

alle voldsformer. Når gruppen har læst alle fire breve skal de vælge ét som de læser højt for 

klassen og fortæller hvilke voldsformer der er tale om. Tal i plenum om det valgte brev. 

Hvorfor valgte I netop det brev? Hvad kan den unge/barnet mon gøre? 

 Læs brevene og arbejd med dem sammen i klassen. Læg strimlerne med voldsformer frem 

og lad eleverne komme op på skift og vælge en voldsform de mener hører til brevene. 

 Eleverne kan som skriftlig opgave vælge et brev som de besvarer som var det til en god ven 

(til denne øvelse er det en fordel at ”Hjælp! Hvordan?” har været gennemgået). 
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Kære Brevkasse! 

Jeg ved virkelig ikke hvad jeg skal gøre. Min veninde kommer fra en fin familie og hendes mor går MEGET op i karakterer. Hvis 

min veninde ikke får topkarakterer slår hedes mor hende med lussinger. Min veninde er altid meget nervøs når vi skal have 

karakterer. Jeg synes det er så synd for hende. 

Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre for at hjælpe hende. Jeg skriver hele tiden sms´er og spørger om hun er okay og om der er sket 

noget. Jeg ved ikke om hun synes jeg er for meget? Jeg ved slet ikke om det hjælper hende at jeg spørger. Please! Jeg håber at I 

kan hjælpe! Nogle gange prøver hun at beskytte sin mor (hvilket jeg på en måde godt kan forstå men alligevel ikke). 

Pige 15 år 

 

Kære Brevkasse 

Min far kan være virkelig ubehagelig og sige ting som: ”Jeg kan ikke love for hvad jeg gør ved dig”, ”jeg dræber dig” - og han har 

også truet mig med ting der er værre end det. Han siger at jeg intet er værd og at der ikke er nogen der vil være sammen med 

mig. Han taler også sådan til min mor, og det gør mig ked af det og nogle gange bange. Jeg prøver altid at være stille og bare gå 

forsigtig forbi ham, men han finder ALTID på noget at sige eller noget at kritisere. 

Han forbyder mig også nogle gange at se min veninde, og siger det er fordi hun påvirker mig og er en lille luder. Nogle gange 

siger han også sådan noget med at jeg er ved at få bryster og at jeg sikkert er samme med alle drengen i min klasse. Han siger 

også at jeg er en luder. Jeg synes det er meget ubehageligt og bliver ked af det. Jeg prøver at gå i store bluser så man ikke kan se 

mine bryster.  

Jeg er helt nede psykisk og nogle gange mister jeg kontrollen over mig selv og kan blive så rasende at jeg slet ikke kan huske 

hvad jeg har lavet. For eksempel har jeg slået en ovre i klubben…. og det er det værste! - for jeg vil ikke være sådan. Jeg vil ikke 

være sådan en der slår. Alle synes min far er så sød og sjov - og det er han også ALTID når vi er sammen med andre til fester på 

skolen og sådan. 

Pige 13 år 

 

Kære brevkasse 

Hjemme hos mig er der rigtig mange problemer. Min mor er bange for min far som er meget aggressiv og han siger mange hårde 

ting til hende som at hun ikke kan finde ud af noget og at hun er dum. Han  slår også min mor og han skubber hende hvis han 

synes hun gør noget dumt. Når hun falder siger han at hun er dårlig til at holde balancen. Jeg vil gerne beskytte min mor, men 

jeg er også bange for min far selvom han aldrig har slået mig.  Jeg kan godt nogle gange blive sur på hende fordi hun bliver hos 

min far. Fordi mig og min lillesøster kan jo heller ikke lide at være her, men vi kan jo ikke bare flytte. Jeg ved slet ikke hvad jeg 

skal gøre. 

Dreng 14 år 

 

Kære brevkasse 

Jeg har ikke lyst til at bo derhjemme mere. Når min mor kommer hjem er hun så træt at hun altid er sur og kan altid finde noget 

at kritisere. Engang da jeg var lille havde jeg klædt mig ud i en af hendes kjoler, og så blev hun sur og sagde at jeg ikke var en 

rigtig dreng. Hun siger stadig nogle gange at jeg er en tøsedreng selvom det er mange år siden og jeg var lille. Hun kan godt 

nogle gange være sød, men man ved aldrig hvornår hun pludselig bliver sur igen, så man kan aldrig helt føle sig sikker. Jeg tror 

min mor hellere ville have haft et andet barn end mig. I går hørte jeg hun sagde til én i telefonen at hun ville ønske hun havde 

fået en rigtig dreng som ville lave sport i stedet for bare at sidde derhjemme hele tiden. Jeg har prøvet at være rigtig sød og har 

også prøvet at lave noget sport, men hun siger bare at jeg er dårlig til det. 

Ved I om der er steder man kan bo hvor der er nogen der kan lide én? 

Dreng 11 år 
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Kære Brevkasse 

Jeg er en pige på 14 år og jeg har altid været lidt irriterende, men i dag var jeg det ikke. Jeg havde lavet julegaver til min familie 

ovre i klubben og de var ikke pakket ind endnu. Jeg siger så til min papmor at hun ikke må gå ind på mit værelse og så bliver hun 

mega sur og siger at jeg ikke bestemmer hvor hun skal være. Så går hun ind på mit værelse og smadrer de ting jeg har lavet.  

Jeg blev meget sur og råbte at hun var tarvelig, og så begyndte hun bare at tæve løs på mig med sine hænder og sparke mig. 

Hun havde højhælede støvler på så de skrabede et hul på mit skinneben. Jeg prøvede at sige det til min far, men han troede ikke 

på mig. 

Pige 14 år.   

 

Kære Brevkasse 

Min far er rigtig grov når han taler til mig og min mor - og laver grove ting. I dag 100% uden grund blev han rigtig sur på mig og 

truede mig. Det reagerer min mor så på og så går det ud over hende. Han råber helt vildt ad hende og smider så en støvle efter 

mig. Han kalder min mor og mig grimme ting og truer os tit. Jeg holder det ikke ud længere da han fylder det HELE derhjemme 

så vi andre ikke kan være der hvis I forstår hvad jeg mener.  

Dreng 13 år 

 

Kære brevkasse 

Jeg har en veninde der er meget bange for sin far. Han har aldrig slået hende sådan så der kom mærker men han siger ofte at 

han vil slå hende ihjel. Fra hun var helt lille til hun var cirka 10 år holdt han hende for munden og næsen når hun græd så hun 

blev nød til at stoppe fordi hun ikke kunne få luft.  

Hun har også fortalt at hver gang han bliver meget sur tager han rigtig hårdt fat i hendes overarm eller lige over knæet og det 

synes hun gør ondt. Hver dag når vi får fri fra skole vil hun gerne med mig hjem fordi hun aldrig ved om hendes far er sur. Hun 

har flere gange sagt til sin mor at han er ond ved hende, men hun vil ikke lytte. Hendes mor siger bare at hun skal opføre sig 

ordentligt så han ikke bliver sur. Hun er virkelig en sød pige og hun opfører sig altid pænt. 

Jeg vil så gerne hjælpe hende! Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre. Hun vil ikke have at jeg siger det til en lærer eller til mine 

forældre. Jeg ville bare ønske jeg kunne hjælpe. 

Pige 14 år 

 

Kære brevkasse 

Jeg ved slet ikke om det er her jeg skal skrive. Jeg ved heller ikke om det er synd for mig eller noget. Det er bare fordi min far 

nogle gange gør noget som jeg ikke kan lide. Jeg tror slet ikke han ved at han gør det. Jeg er hos min far hver anden weekend og 

han har ofte besøg af nogle venner fra kontoret. De er alle sammen mænd og en af dem har næsten altid pornofilm med. De 

andre siger at det er fedt han gør det for de må ikke for deres koner. Jeg ved godt at der er mange mænd der ser porno og at 

mange drenge ville synes det er luksus at se pornofilm. Jeg synes det er så ulækkert, især fordi det er sammen med nogle 

voksne. De sige altid jeg skal komme og se det sammen med dem for alle drenge vil jo gerne se porno. Jeg ved slet ikke hvor jeg 

skal kigge hen og hvis jeg bare så meget som går på toilettet så  griner de og råber: ”NÅÅÅHH kan du ikke tåle mosten” - eller 

”ha ha, skal du ud og lette trykket hva!”. Jeg HADER det! 

Dreng 15 år. 
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Kære brevkasse 

Min stedfar har misbrugt mig seksuelt i et halvt år nu og jeg  føler ikke jeg kan gå til min mor med det. Jeg tror ikke hun ville 

klare at vide det. Og måske vil hun slet ikke tro på mig. Jeg har været trist og sur så længe nu at mine venner langsomt er 

forsvundet så dem kan jeg ikke gå til. Jeg overvejer at begå selvmord! Hvad ellers skal jeg dog gøre??? HJÆLP! 

Pige 16 år 

 

Kære brevkasse 

Jeg ved ikke helt hvordan jeg skal starte...men jeg kan fortælle at jeg bor i et stort hus uden for Århus. Der er mange fra min 

klasse som er misundelige og siger at jeg har alting, men det passer slet ikke.  Jeg har mange ting på mit værelse, men det alt 

sammen noget min far har bestemt. Jeg havde en yndlingsbamse, men den har min far taget fordi han siger jeg er for gammel 

til det pjat. Han kan også finde på at låse mig inde på mit værelse indtil jeg har lavet alle mine lektier. Hvis ikke jeg gør det han 

siger eller hvis jeg svarer igen, låser han mig også inde på mit værelse så jeg kan lære at gøre som de voksne siger. Han siger 

også jeg skal være glad for at han ikke slår mig som hans far slog ham da han var barn. Han siger at  han gør det for min egen 

skyld så jeg kan blive advokat ligesom ham. 

Jeg er tit nervøs for at jeg kommer til at sige noget forkert så han bliver rasende og låser mig inde. Han råber aldrig af mig, men 

han  bliver sådan helt koldt og siger nedladende ting til mig. 

Jeg ved at det er forbudt at slå, men han slår mig jo ikke, alligevel er jeg tit ked af det og også lidt bange for min far. 

Dreng 13 år. 

 

Kære brevkasse 

Jeg er en pige på 15 år der har en kæreste på 16 år.  

Min kæreste har oplevet vold fra sin familie siden han var helt lille og nu har han svært ved at vise følelser og vil ikke snakke 

med nogen om det der er sket. Er det normalt at man ikke vil det? Og kan jeg gøre noget for at hjælpe ham? Jeg ved ikke helt 

præcis hvad det er for noget vold fordi han ikke vil tale om det siger han. Men engang brød han helt sammen og fortalte at han 

var blevet slået med bøjler og at de har sagt til ham at er dum i hovedet og sådan nogle andre tarvelige ting. De slår ham ikke 

mere måske fordi han er blevet så stor (han er 1.85 høj), men jeg tror stadig de taler grimt til ham. Han er rigtig sød ved mig 

men jeg ville ønske han ville åbne lidt mere så jeg kan hjælpe. Han kan godt lide at være hjemme hos mig og han er glad for 

mine forældre også.  

Hans forældre ved ikke at vi er kærester, de vil have at han skal giftes med en tyrkisk pige, men det vil han ikke. For han er jo 

dansk og vil ikke have at hans forældre skal bestemme hvem han skal være kæreste med. 

Det skal også lige siges at jeg er den eneste der har fået noget at vide om det. Men er det ikke bedst hvis han taler med nogen 

om det som ved noget om disse ting? 

Pige 15 år. 

 

Hej Brevkasse 

Jeg bor ikke hjemme mere. Jeg valgte selv at flytte på kollegium for et år siden, men når jeg er hjemme i weekender og ferier så 

skændes mine forældre konstant. Engang imellem slår min mor min far og selvom han er større end hende gør han ikke noget. 

Nogle gange får han blå mærker og jeg forstår ikke hvorfor han ikke stopper hende, men han siger bare at det er hans skyld at 

hun gør det på grund af noget der skete for 24 år siden. Jeg ved ikke hvad det er og de vil ikke sige det. Jeg hader at være der, 

men jeg kan heller ikke lide at tage hjem til mit kollegie, for så må min lillebror være der helt alene. Hvordan skal jeg hjælpe 

min lillebror når jeg heller ikke selv kan lide at være der? 

Pige 16 år. 
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Kære Brevkasse 

Jeg har det bare rigtig svært for tiden. Her den anden dag blev jeg meget uvenner med min mor da vi var på vej hjem fra 

ridning og jeg sagde at hun skulle tale pænt til mig. Så stoppede hun bilen, tog fat i mit halstørklæde og strammede til. Jeg 

panikkede fuldstændigt og hun var helt vild i øjnene. Jeg fik hende vristet fri fra mig og råbte: ”Du kunne jo dræbe mig på den 

måde” - og så svarede hun bare: ”Jeg er sgu da ligeglad.” Hele vejen hjem sad jeg og græd, og da vi kom hjem skyndte jeg mig 

at løbe ind til min far og lillesøster. Jeg er stadig meget bange for min mor og i dag skubbede hun mig ind i væggen fordi hun 

sagde jeg stod i vejen. 

Min mor siger også at jeg er fed. Mine venner siger at det er jeg ikke, men jeg bliver ked af det når min mor siger det. På et 

tidspunkt tog hun alle mine plakater ned fra væggen og sagde at jeg kun måtte få dem igen hvis jeg tabte mig. Jeg har prøvet at 

kaste op efter jeg har spist, men jeg har ikke tabt mig. Jeg er begyndt at cutte lidt.  

Min veninde er den eneste der ved noget om dette. 

Pige 14 år. 

 

Kære Brevkasse 

Min mor er lidt speciel, jeg ved ikke helt hvordan jeg skal forklare det, men det er hun bare. Den anden dag ville hun ikke lade 

mig spise aftensmad. Da jeg prøvede at tage noget, så skubbede hun gryden væk så jeg ikke kunne nå den. Så rejste jeg mig og 

gik over på den anden side så jeg kunne nå - så tog hun gryden og hældte en hel masse op på min tallerken. Da jeg tog noget 

op på gaflen tog hun min tallerken igen og gik ud i køkkenet og smed den ned i vasken med mad og det hele. 

Jeg skal også gøre rent konstant, hente søskende og hjælpe mine søskende med alt muligt. Når jeg siger at jeg også selv skal 

lave lektier svarer hun at det behøver jeg ikke da jeg er for dum til at blive til noget alligevel. 

Pige 13 år. 

 

Kære Brevkasse 

Jeg er en dreng på 15 år som kommer fra Vietnam. Jeg har brug for at snakke med en voksen som kan hjælpe mig. Jeg har 

mange problemer med min far. Det hele startede da jeg var ca. otte år og det er lang tid siden men jeg husker godt. Jeg blev 

slået hvis jeg kom for sent hjem fra skole, hvis jeg ikke spiste op, hvis mine venner og jeg havde larmet når vi legede, hvis jeg 

hørte musik og ja jeg har mange andre eksempler. Nu får jeg ikke tæsk længere, men nu føler jeg at det er mere alvorligt fordi 

han truer mig med ord. Han siger at en skønne dag når jeg mindst venter det vil han sørge for at jeg bliver slået ihjel, og han vil 

få det til at se ud som en ulykke. Så nu går jeg og er bange for at han virkelig gør det. Han siger også han vil gøre det samme 

med min mor. Han siger tit til min mor at hun er dum og grim og at hun skal være glad for at han gider have hende. Jeg vil 

gerne stikke af hjemmefra men tør ikke efterlade min mor. Jeg  har haft det rigtig skidt de sidste par måneder og jeg føler jeg 

er fanget i et usynligt fængsel. 

Dreng 15 år. 

 

Kære brevkasse 

For et par dage siden fortalte min ven at hans far er meget streng over for ham. Han sætter ham til at gøre alt muligt arbejde. 

Min ven har fortalt at han bliver sat til at feje alle blade væk fra deres gårdsplads, det er en ret stor gårdsplads de har. Der er tit 

mange blade og der blæste hele tiden nye ned fra træerne. Han må ikke stoppe før alle blade er væk, men de kommer jo hele 

tiden ned. Han må heller ikke stoppe når det bliver mørkt og hans far giver ham ikke engang lov til at gå på toilettet. En af 

gangene lod hans far ham slet ikke komme ind, men sagde at han kunne blive ude hele natten. Til sidst frøs han så meget at 

han stak af og kom over til mig, og det var der han fortalte det hele. Han vil ikke have at jeg siger noget til mine forældre. 

Hvad kan jeg gøre? Hans far virker virkeligt streng. 

Dreng 12 år. 
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Kære Brevkasse 

Hjemme hos mig der slår min far min mor. Han har ikke gjort det tit, kun to-tre gange. Nogle gange kan jeg godt forstå det fordi 

min mor er meget negativ og nogle gange har man bare lyst til at lukke munden på hende. Jeg ved godt at det er forkert af min 

far, men min mor kan godt få alle til at blive hidsige. Hun kan være SÅ irriterende. Min mor har også oplevet vold som barn. 

Det jeg er bekymret for nu det er om jeg så også kommer til at opleve det som voksen? Finder jeg en kæreste der slår? Og hvad 

med min lillebror? Lærer han nu at slå sin kone når han bliver stor. Jeg ved at det sådan kan påvirke ens hjerne på en måde når 

man oplever det derhjemme. 

Pige 12 år 

 

Kære brevkasse 

Der er ikke nogen der slår, men min far er rigtig ond mod mig. Han råber og skriger og siger vi alle kan rende ham. Han siger vi 

holder ham fanget og at han gerne vil flytte fra os. I nat sov en af mine veninder her men min far sad inde i stuen og drak øl og 

hørte høj musik, altså virkelig højt. Min veninde ringede efter sine forældre kl. 2 i nat og de hentede hende fordi hun ikke 

kunne lide at være her. De spurgte om jeg ikke ville med også. Det ville jeg ikke fordi jeg var bange for at min far opdagede det. 

Han opdagede slet ikke at min veninde blev hentet. 

I dag er han rigtig sur og så råber han at vi synes han er en dårlig far og at han kun kan bruges til at skaffe penge.  

Engang hvor min far var rigtig vred, holdt han mig ind under den kolde bruser indtil jeg rystede af kulde. Bagefter grinede han 

og sagde at jeg trængte til at blive kølet ned.  

Jeg bor sammen med min far og hans nye kæreste. Hun er rigtig sød mod mig men hun er også bange for min far. Jeg tør ikke 

tage hjem til min mor fordi jeg er bange for hvad min far vil gøre. Min mor siger at min far har slået hende. Nu er jeg bange for 

om han vil begynde at slå mig også. Måske slår han allerede min stedmor når jeg ikke ser det. Jeg vil helst bo hos min mor. 

Jeg har brug for nogle råd! 

Dreng 15 år 

 

Kære brevkasse 

Jeg har på fornemmelsen at min vens mor niver ham. Det lyder nok ikke sådan: ”åh åååh hvor farligt!” men jeg har altså hørt 

ham flere gange sige ”AV!” når hans mor har trukket ham ind i et andet rum for at skælde ud. Jeg tror hun niver for jeg hører 

ikke noget slag. Jeg synes det er meget ubehageligt når det sker og jeg ved ikke hvad jeg skal gøre. Ja jeg ved faktisk ikke 

engang hvordan jeg skal tage mig sammen til at tale med min ven om det. Jeg tør ikke tale med nogle voksne om det, for hans 

mor er pressefotograf så jeg er bange for at der ikke er nogen der vil tro på mig.  

Pige 15 år. 

 

Kære brevkasse 

Jeg er en pige på 16 år og  jeg har en bror på 18 år. Vi bor begge hjemme. Jeg har det rigtigt svært med min bror. Han kører på 

mig konstant og siger jeg er en klam luder, en fed kælling, en klam so, at jeg er total spild af plads og at jeg er så åndsvag at jeg 

er dummere end en ko.  

Og nu er han også begyndt at komme ind på mit værelse om natten. Han lægger sig i min seng og rør ved mig. Der sker ikke 

mere end det, men jeg bryder mig ikke om det og der virker helt forkert. Nogle gange braser han også ind på badeværelset når 

jeg er derude. Vi har ikke lås på badeværelsesdøren.  

Min bror bestemmer også over min mor. Måske lyder det mærkeligt men hun er bange for ham. Jeg ville hellere bo hos min 

far, men det kan jeg ikke fordi han har muskelsvind. Min bror er arbejdsløs og er lidt rocker-agtig. Nogle gange holder han fest 

på sit værelse hele natten så vi andre ikke kan sove. Bare han ville flytte. Kan man få hjælp til at flytte ham? Han er jo over 18? 

Pige 16 år 
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Kære Brevkasse 

Jeg er en pige på 16 år der er har en kæreste på 19 år.  Han er mit livs kærlighed, og jeg elsker ham virkelig højt, og jeg ved at 

han også elsker mig. Jeg ved godt at vi er unge, men vores forhold er virkelig noget seriøst.  

For et år siden troede han at jeg var utro. Det hele var en stor misforståelse, men han blev så ked af det, at han kom til at slå 

mig. Jeg blev selvfølgelig meget ked af det og ville gå min vej, men han holdte mig tilbage og græd og krammede mig, og 

sagde at det var fordi han elskede mig og at han aldrig ville gøre det igen. Jeg kan også godt forstå at han blev så ked af det 

da han troede jeg havde været utro. Så jeg tilgav ham og blev hos ham. 

Der gik et par uger, og vores kærlighed var den samme som før. Forholdet er/var simpelthen det bedste. 

Da der gik omkring en måned, slog han mig igen, og denne gang var det ikke en misforståelse. Jeg ville hjælpe ham med et 

problem, men han begyndte at råbe at jeg skulle blande mig udenom. Han slog mig igen, og jeg begyndte at græde. Jeg blev 

dog i hans lejlighed, da jeg vidste, at han kun slog mig så jeg ville høre efter. Igen sagde han undskyld og lovede at han aldrig 

ville slå mig igen. Og jeg kunne se at han virkelig mente det og var ked af det der var sket, så jeg tilgav ham igen. 

Han slår mig ikke hele tiden, men hvis jeg ikke hører efter eller gør noget han ikke kan lide, kan han godt finde på at slå mig, 

nogle gange kaster han også noget efter mig. Engang ødelagde han også min telefon fordi han troede jeg skrev sammen med 

en anden fyr. Bagefter er han altid rigtig sød igen. 

Jeg har ikke sagt noget til mine forældre, og hvis jeg får blå mærker, skjuler jeg det for dem. Jeg er bange for de vil sige at jeg 

ikke skal være kæreste med ham, men vi elsker virkelig hinanden. Og han ved også godt selv at det er forkert når han slår 

mig. Det er bare fordi han bekymrer sig for mig og elsker mig så meget. 

Jeg elsker ham virkelig, men jeg er også lidt bange for ham. Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre, for jeg vil virkelig gerne være 

sammen med ham. 

Pige 16 år 

 

Kære brevkasse 

Jeg er 15 år og kæreste med den fyr på skolen som alle pigerne er vilde med. Vi har været kærester nogle måneder og lige 

fra start har han prøvet at presse mig til sex. I starten ville jeg ikke, men han blev ved med at plage og på et eller andet 

tidspunkt skal man jo også. Det er heller ikke fordi jeg ikke ville, men jeg vidste ikke helt om jeg var klar.  

Han er helt vildt sød og lækker, så til sidst sagde jeg ja. Det var egentlig okay den første gang, men efterhånden er han blevet 

sådan voldsom når vi har sex. Det er lidt svært at forklare hvordan han er voldsom. Han kan for eksempel også finde på at slå 

mag bagi så hårdt så det gør ondt. Eller han kan ligesom nive mig. Nogle gange prøver jeg at sige til ham at jeg ikke har lyst til 

at have sex, men han er ligeglad og fortsætte bare. For det meste lader jeg ham bare gøre det uden at sige noget til det, for 

så er han ikke så voldsom. 

Jeg kan rigtig godt lide ham, men han respektere ikke rigtigt mine grænser. Jeg ved godt at fyre har mere lyst til sex en piger 

og mine veninder siger også at man er nødt til at give ens kæreste sex hvis man vil beholde ham. 

Når jeg prøver at forklare ham at jeg ikke bryder mig om at han er så voldsom, bliver han vred og siger at jeg er snerpet og at 

han kunne finde en der var meget lækrere end mig. 

På det seneste har jeg været ked af det rigtig tit og mine forældre har spurgt om der er noget i vejen, men jeg har ikke sagt 

noget til dem. Jeg er muslim og mine forældre vil ikke bryde sig om at jeg har en kæreste når jeg er så ung. Og jeg kan i hvert 

fald slet ikke fortælle dem at vi har sex. Så vil de blive skuffede over mig og jeg vil ikke skuffe mine forældre. Det er ikke fordi 

de er meget traditionelle eller noget, men vi snakker altså ikke om sex og den slags. 

Jeg ved faktisk ikke rigtigt om jeg er forelsket i ham, men hvad nu hvis han har ret i at der ikke er andre der gider være 

kærester med mig. Eller hvad hvis han begynder at sprede rygter om mig henne i skolen? Det har han allerede gjort med sin 

tidligere kæreste. Jeg ved virkelig ikke hvad jeg skal gøre. 

Pige 15 år 
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Kære Brevkasse 

Jeg er en dreng på 15 år som har nogle problemer med min kæreste. Jeg har ikke fortalt nogen andre om det, for jeg synes 

det er helt vildt pinligt. Det er nemlig sådan at min kæreste slår mig. Det skal lige siges at min kæreste altså er en pige, og 

man tror jo ikke at man som dreng kan blive slået af sin pigekæreste. 

Jeg synes virkelig det er pinligt for jeg kunne jo bare få hende til at holde op, jeg er meget stærkere end hende. Jeg går til 

fodbold og er i god form, men alligevel lader jeg hende slå mig. 

Første gang hun slog mig var henne i skolen fordi hun syntes jeg snakkede lidt for meget med en af de andre piger i klasen. 

Jeg fik sådan et chok for jeg troede ikke hun kunne finde på den slags. Det var bare en lussing, men det gjorde ondt alligevel. 

Hele klasen så det og de grinede bare lidt og sagde at jeg nok havde fortjent det. Jeg grinede også selvom jeg ikke havde lyst. 

I starten slog hun mig kun hvis jeg snakkede for meget med andre piger, så det holdt jeg op med. Men nu kan hun også finde 

på at slå mig hvis jeg ikke kommer lige på det tidspunkt vi har aftalt at mødes, eller hvis jeg siger hende imod. Hun kan godt 

sparke mig så hårdt at jeg får blå mærker. 

Jeg tror jeg er lidt bange for hende og nu synes I sikkert det er åndssvagt at jeg er bange for hende når hun bare er en pige. 

Der var faktisk en dag hvor hun truede mig med en kniv fordi hun var bange for at jeg skulle forlade hende og finde en anden 

kæreste. Det må vel være ulovligt, men jeg er bange for at hvis jeg fortæller det til nogen vil de bare grine af mig og slet ikke 

tage det alvorligt. Jeg ved slet ikke hvordan jeg skal få hjælp. Vil I ikke nok hjælpe mig? 

Dreng 15 år 

 

Kære brevkasse 

Jeg ved godt selv at jeg har et stort temperament. Hvis nogen gør mig sur flipper jeg helt ud. Det er ikke noget jeg tænker 

over, det sker ligesom bare. 

Jeg havde en kæreste som jeg var rigtig glad for, men nu er vi ikke kærester længere. Jeg vil rigtig gerne have hende tilbage, 

men hun siger at hun ikke vil på grund af mit temperament. Jeg har aldrig slået hende eller sådan noget, men jeg kan nogle 

gange blive ret hidsig. Men hun ved altså også godt selv at hun nogle gange kan være rigtigt provokerende. 

Her for nylig spurgte jeg igen om hun ikke vil tage mig tilbage, men så sagde hun at hun ikke gad være sammen med sådan 

en som mig. Som om jeg ikke var god nok til hende. Og hun sagde at hun var bange for mig selvom jeg aldrig har rørt hende 

eller tvunget hende til noget. Hun fik mig til at lyde som et monster eller sådan noget selvom jeg altid har været sød ved 

hende når jeg ikke var hidsig. Og det er altså heller ikke fordi hun aldrig har sagt grimme ting til mig. 

Da hun sagde at hun var bange for mig kunne jeg ligesom mærke at det bare kogte indeni, og så begyndte jeg at råbe af 

hende. Jeg sagde alt muligt med at hun var en luder og grim og at hun var så dum at hun burde gå i specialskole. Selvom hun 

begyndte at græde kunne jeg slet ikke stoppe. Hun begyndte at gå, men så greb jeg fat i hende og sagde at hun fandme ikke 

skulle gå mens jeg talte til hende. 

Jeg har det virkelig dårligt med det der er sket, for jeg havde faktisk lyst til at slå hende. Hvad hvis jeg kommer til at gøre 

det? Det er nogle dage siden det skete og jeg har ikke snakket med hende siden. Hun prøver at undgå mig og måske er det 

bedst hvis vi ikke bliver kærester igen selvom jeg stadig er vild med hende. 

Der er nok noget galt med mig når jeg opfører mig sådan, men jeg ved ikke hvad jeg kan gøre ved det. Jeg har ikke noget 

godt forhold til mine forældre, så dem kan jeg ikke snakke med. De gider ikke høre noget om mit liv, går kun op i deres eget. 

Jeg tror faktisk slet ikke de ville have børn, så de skulle nok slet ikke have fået mig. Den eneste jeg havde som jeg kunne 

snakke med var min kæreste, men hende har jeg ikke mere, så nu er jeg bare helt alene i verden. 

Dreng 16 år 
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