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Vejledning 

Når man taler om partnervold forestiller de fleste sig at det er en mand der slår en kvinde, hvilket 

ofte er tilfældet. Og mange forestiller sig også at det uuddannede eller fattige mennesker der 

lever med partnervold. For at udfordre elevernes opfattelse af hvordan et voldsoffer ser ud, kan 

man fortælle historien om Glenn Forrestgate og/eller om Nigella Lawson. Man kan også bruge 

historierne til at arbejde med kønsroller og fordomme, og man kan diskutere hvad det er der gør 

at langt flere kvinder udsættes for partnervold end mænd. 

Man kan med fordel fortælle om Glenn og Nigella i forbindelse med at man gennemgår 

voldsspiralen. 

 

Klip et eller begge billeder fra side 3 ud og print billeder med Nigella fx fra links på side 3. Laminer 

dem eventuelt for genbrug. 

 

Forslag:  

 Vis eleverne billedet/billederne inden du fortæller hvem Glenn og Nigella er. Spørg 

eleverne hvad de tror han er for en mand. Nogle elever vil typisk sige at de tror han er 

voldsudøver, mens andre har forstået at det er et forsøg på at vende op og ned på 

elevernes fordomme om voldsudøvere og –ofre. Oftest er der derfor nogle der siger at han 

nok har været udsat for vold. Eller spørg hvem de tror hun er. 

 Brug Glenn og/eller Nigella som oplæg til debat om hvordan en voldsudøver ser ud, 

hvordan en voldsudsat ser ud, hvad der får voldsudøvere til at slå og hvorfor det er svært at 

gå fra en voldelig partner. Se eventuelt forslag til debatspørgsmål på næste side. 



 

Om Glenn: 

Glenn Forrestgate er en svensk DJ som har været udsat for vold fra sin kvindelige kæreste, 

Melinda, i 10 år. Volden foregik blandt andet ved at hun sparkede ham når de var ude at gå, og 

ofte skete det at han blev vækket om natten ved at hun slog ham eller forsøgte at stikke ham 

med en kniv.  

Hun udsatte ham også for psykisk vold ved at isolere ham og sige at han var værdiløs. Han 

forsøgte at forlade hende flere gange, men hver gang fik hun lokket ham tilbage. Han havde ikke 

længere kontakt til familie og venner fordi de stillede spørgsmålstegn ved forholdet, så Glenn 

havde kun Melinda.  

Efter 10 år forlod Glenn endelig Melinda, men hun blev ved med at true ham og hans nye familie. 

Da han ringede til politiet for at få hjælpe, tog de ham ikke alvorligt, men sagde ”Du er vel en 

mand.” 

 

Om Nigella: 

Nigella Lawson er en britisk journalist og madskribent som blandt andet har haft et tv-program. 

Hun levede i 10 år med sin mand Charles. I 2013 blev der taget et paparazzi-billede af dem på en 

restaurant hvor Charles har hånden om halsen på Nigella.  

Selvom Nigella var en offentligt kendt person, var der tilsyneladende ingen der vidste at hun blev 

udsat for, især psykisk, vold fra sin mand. Efter billedet blev offentliggjort, søgte Nigella om 

skilsmisse.  

Efterfølgende har nogle af Nigellas og Charles’s naboer stået frem og sagt at de godt vidste at der 

foregik noget i huset. 

Inden det kom frem at Nigella blev udsat for vold af sin mand, fortalte hun pressen at hun som 

barn blev udsat for vold fra sin mor. 
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 Hvorfor kunne man blive overrasket over at Glenn er blevet udsat for vold? Hvorfor kunne 

man blive overrasket over at Nigella blev udsat for vold? 

 Hvorfor kunne man tro at Glenn var voldsudøver? Hvordan ser voldsudøvere ud? Kan de fx 

godt se almindelige ud og gå med skjorte og slips? 

 Hvordan ser voldsudsatte ud? Og hvordan er de? Kan veluddannede kvinder fx godt blive 

udsat for vold? 

 Skal man være fysisk overlegen for at udsætte sin partner for vold? Kan man fx slå nogen 

med en stegepande selvom man ikke er særligt stærk? Eller kan det være nok at true? 

 Glenn siger at grunden til at han ikke slog igen var fordi man ikke slår på kvinder. Men kan 

det også handle om at han er blevet nedbrudt som forklaret i voldsspiralen? Kan det være 

noget Glenn siger fordi han synes det er pinligt at han blev udsat for vold af en kvinde?  

 Hvordan kan det være at politiet ikke tog ham alvorligt da han anmeldte Melinda?  

 Kan det også være politiet ikke tager det alvorligt når kvinder anmelder vold? Hvad kunne 

så være grunden til at det ikke altid bliver taget alvorligt?  

 Når naboerne vidste at der foregik noget mellem Nigella og Charles, hvad kunne så være 

grunden til at de ikke gjorde noget? 

 Hvordan kan man være kendt og udsat for partnervold uden at der er nogen der ved det?  

 Er der andre kendte der har været voldsudsat eller udøvet vold mod en partner? (fx Charlie 

Sheen, Tina Turner, Rihanna, Mike Tyson, Eminem, Sean Connery, Pamela Anderson) Hvad 

er der sket med dem?  

 Mange kendte har været voldelige mod deres partner, men uden at det har fået indflydelse 

på deres karriere (Eminem, Tommy Lee, Mel Gibson, Charlie Sheen) hvilket signal sender 

det (fx til voldsofre og voldsudøvere)? 

 Kan der være nogle mennesker der synes vold i familien er noget der hører privatlivet til? 

 Voldsspiralen fortæller hvorfor det er svært at forlade en voldelig partner, men hvad kan få 

en person til at slå sin partner? 

 Hvorfor er langt de fleste voldsudøvere mænd? 

 Kan der være en sammenhæng mellem at blive udsat for vold som barn og blive udsat for 

vold som voksen af en partner? Hvad kunne være grunden til det? 
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Billeder af Nigella Lawson kan findes her: 

 http://fashion.telegraph.co.uk/article/
TMG10477551/Nigella-Lawson-Stylists-guest-
beauty-director.html 

 

 http://www.govivaspeakers.com/speaker/
nigella-lawson 

 

 http://www.listal.com/viewimage/5944653h 
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