
Vold i nære 
relasjoner 
I 2011 ble det registrert 3114 
anmeldelser totalt i kategorien 
mishandling i familieforhold. 
Dette er en svak økning sam-
menlignet med 2010. I femårs-
perioden fra 2007 til 2011 ser vi 
imidlertid en kraftig økning på 
107,3 prosent. Om dette skyldes 
en reel økning, eller om utviklin-
gen skyldes økt oppmerksomhet 
omkring fenomenet og politiets 
mange tiltak, er vanskelig å si. I 
tillegg er det store mørketall. De 
aller fleste overgrep som begås 
mot kvinner og deres barn kom-
mer ikke til politiets kunnskap.
Kilde: Kommenterte Strasak-tall 2011, 

www.politiet.no  

Helena smiler forsiktig. Kroppen hennes 
er dekket av flere tatoveringer i forsøk på 
å skjule arr. Det største arret er et søkk 
i armen som ser ut som en trekant. Det 
fikk hun etter at en tidligere samboer 
dengte løs på henne med en gitar.

35-åringen har levd med slag og spark i 
hverdagen i store deler livet. Det var først 
da Helena fikk en datter, at hun klarte å 
bryte ut av voldsmønsteret som har vært 
i familien i generasjoner. 

–Jentungen min betyr uendelig mye for 
meg. Jeg gjør alt for henne. Spør hun om 
noe jeg selv ikke fikk lov til som liten, ja 
da skal i alle fall hun få lov til det. Men 

Når kvinner søker voldelige menn
Det er vel sånn de viser at de bryr seg, tenkte Helena Iren Michaelsen  
da hun, moren og søsknene ble slått gang på gang av mannen i familien. 
Da hun ble voksen, oppsøkte hun selv voldelige menn. 
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det er klart jeg setter grenser, og jeg er 
veldig opptatt av å lære datteren min om 
hva som er rett og galt, forteller Helena.

Ute etter bråk
– Jeg hadde flere kjærester i ung alder. 
Samtlige av dem var av den sykelig sjalu 
typen. Og de var alle machomenn. Tøffe, 
sterke og alltid ute etter bråk. Desto mer 
knyttnever og blod, jo bedre fest, sier 
Helena.

Det samme gjentok seg med alle kjæ-
restene: Var hun og ute på byen med 
ham, var det lurest å kikke ned i gul-
vet hvis det var andre gutter i nærheten, 

og Helena måtte passe på hvordan hun 
gikk kledd. Kjærestene holdt henne på 
avstand, men samtidig hadde de henne i 
øyekroken hele tiden. Hvem snakket hun 
med? Hva gjorde hun? Alt ble registrert. 
Et lite feiltrinn, og Helena fikk smake en 
flat hånd, slag, spark og lugging når de 
kom hjem.

– De får deg til å tro at ingen andre vil 
ha deg. De sier at du er stygg og tykk for 
å psyke deg mest mulig ned. De skal til 
og med bestemme hvilke klær du skal 
ha på deg. Og jeg adlød – mest av alt 
for å slippe bråk. Jeg gikk i det hele tatt 
med på veldig mye rart bare for at gutta 
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Når kvinner søker voldelige menn

De får deg 
til å tro 
at ingen 
andre vil 
ha deg.

Konstant utrygghet: – Kanskje 
hadde jeg ikke skrelt potetene skik-
kelig, eller tørket oppvasken godt 
nok. Det var helt umulig å forutse 
hva han kunne bli sint for, forteller 
Helena Iren Michaelsen.

skulle være fornøyde. Selvtilliten var helt 
på bånn, forklarer Helena.

Voldelig oppvekst
Hun har sett moren bli slått av alkoholi-
serte menn, men også fått knyttneve slag 
selv. En gang i magen. Helena glemmer 
det aldri, for hun mistet pus-
ten. Etterpå gjemte hun seg 
under et bord, og ble der i 
mange timer. Helena var bare 
seks år.

– Jeg har aldri fått være et 
barn. Som den eldste i en 
søskenflokk på fire, var det 
alltid jeg som måtte være 
den voksne og ta ansvar når 
moren min fikk et sammen-
brudd. Flere ganger prøvde 
hun å ta livet sitt. Jeg var den 
eneste som besøkte henne de gangene 
hun var innlagt på sykehus, og jeg husker 
at jeg syntes det var tungt å være så ung 

og bære denne byrden alene. Moren min 
var et godt menneske, men barndommen 
hennes, som hun tilbrakte på barnehjem, 
og de voldelige samboerne, ødela henne, 
sier Helena.

Hun fikk til slutt nok av alt, pakket en 
koffert med litt klær, pass, noen spare-

penger og en demo, og dro til 
Nederland. Her skulle Helena 
legge alt det vonde bak seg 
og begynne et nytt og bedre 
liv, men oppholdet i utlandet 
ble langt fra det hun hadde 
forestilt seg.

– Det begynte så bra. Jeg 
fikk platekontrakt og spilte 
inn CD, reiste på turneer og 
holdt konserter. Jo da! Det var 
en boost for selvtilliten, men 
selvrespekten min var ikke 

mye å skryte av. Jeg slet med skyldfølelse 
overfor min mor og mine søsken. Jeg følte 
meg liten og sårbar, og jeg klarte ikke å gi 

slipp på fortiden. Den var over meg som 
en klam hånd, sier 35-åringen.

Marerittet
Helena søkte trøst, og fant den. Han var 
vokalist i en heavy metal-gruppe og frem-
sto som en hyggelig fyr, men det var mye 
festing og alkohol.

– Alt skjedde så fort. Jeg trengte et sted 
og bo, og derfor flyttet jeg inn til ham. 
Det var da det begynte. Han følte vel at 
han hadde en slags form for kontroll over 
meg og kunne gjøre som han ville med 
meg i og med at jeg bodde i hans leilighet 
og blant hans ting. Når han satt og drakk 
om kveldene eller kom full hjem fra jobb, 
viste han en helt annen side av seg selv. 
Han ble voldelig og kunne fly i taket selv 
for de minste bagateller, sier Helena.

– Som hva da?
– Kanskje hadde jeg ikke skrelt potete-

ne skikkelig, eller tørket oppvasken godt 
nok. Det var helt umulig å forutse hva han 
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kunne bli sint for. Derfor gikk jeg på tå 
hev hele tiden, og jeg gjorde meg så liten 
som mulig. Det var han som laget trekant-
arret på armen min. Han var to meter høy 
og sto over meg med gitaren. Jeg holdt 
hendene foran ansiktet for å beskytte meg 
mot slaget jeg visste ville komme. Etterpå 
måtte jeg på legevakten for å sy. 

Ved en annen anledning sparket Hele-
nas samboer henne med en sko med stål-
tupp mens hun lå på gulvet. Han traff det 
ene brystet som ble både svart og dobbelt 
så stort. Helena har silikon, og fikk vite 
av legen at hun hadde råflaks. Hadde sili-

konet sprukket og lekket ut i kroppen, 
kunne dette fått fatale konsekvenser.

Mordet
– Jeg hadde en vaskejobb 
på en campingplass. Der 
begynte de etter hvert å rea-
gere. Stadig vekk møtte jeg 
opp med hoven leppe, og 
jeg hadde løse tenner etter 
slag i ansiktet. Et par kolleger 
var de eneste jeg kunne betro meg til. 
Jeg manglet et sosialt nettverk, forteller 
Helena.

Så skjedde det noe som skulle endre 
hele hennes tilværelse. Et familiemedlem 
ringte en tidlig morgen med den vonde 

beskjeden: Helenas mor 
var død. Hun ble slått 
og trampet i hjel av sin 
samboer på grunn av 
en uheldig kommentar. 
Hun skal ha kalt kjæ-
resten sin for en «mam-
madalt». Etter drapet skal 

samboeren ha dratt den døde kvinnen 
inn i dusjen, i et forsøk på å skylle bort 
blodflekker og andre spor. Han ble dømt 

Politiske tiltak
I løpet av det siste tiåret har skiften-
de regjeringer organisert arbeidet 
mot vold i nære relasjoner gjennom 
flere såkalte nasjonale handlings-
planer. 
   Her er noen av tiltakene som er 
iverksatt:
•  Opprettelsen av Nasjonalt kunn-

skapssenter om vold og trauma-
tisk stress (NKVTS). 

•  Fem regionale sentre for vold, 
traumatisk stress og selvmords-
forebygging (RVTS). 

•  Opprettelsen av vold- og over-
grepsmottak i hvert fylke, samt 
barnehus i hittil syv byer. 

•  Opprettelsen av familievolds-
koordinatorstillinger eller team 
i hvert av landets politidistrikt, 
utviklingen av et landsdekkende 
hjelpe- og behandlingstilbud til 
voldsutøvere, og lovfestingen av 
krisesentertilbudet er andre vik-
tige tiltak.

Regjeringen jobber i skrivende 
stund med en melding til Stortin-
get som skal inneholde status for 
arbeidet mot vold i nære relasjoner, 
identifisere gjenstående utfordrin-
ger og angi retningen for det videre 
arbeidet på området. 

I påvente av denne meldingen 
ble det lansert en ettårig hand-
lingsplan for 2012 som inneholdt 
23 nye tiltak. Blant punktene her 
finner vi blant annet styrking av 
arbeidet rettet mot menn, kompe-
tanseheving i barnevernet og hel-
setjenesten, og kommunale hand-
lingsplaner. 

Basert på regjeringens melding 
til Stortinget og dets anbefalin-
ger, skal det videre presenteres en 
ny handlingsplan for tidsrommet 
2013–2016. (Regjeringen.no)

Jeg kjente ikke 
mamma igjen 
på likhuset.
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søKer ro i 
naturen: Jeg 
er glad i å være i 
naturen, men jeg 
sliter jo fremde-
les. Alt det vonde 
jeg har opplevd 
forsvinner aldri, 
sier Helena Iren 
Michaelsen (35).



Hvorfor tiltrekkes noen kvinner av voldelige menn?
– Først av alt må jeg presisere at det ikke finnes noe fasitsvar. 
Grunnene kan være kompliserte og veldig ulike, sier psykolog 
Peder Kjøs som her uttaler seg på generelt grunnlag.

– Ofte ser vi at kvinner som tiltrekkes 
av voldelige menn, gjerne har erfaring 
med vold tidligere i livet, for eksempel fra 
omsorgspersoner i barneårene. For noen 
virker det som om de har en slags dragning 
mot det å gjenskape lignende relasjoner i 
voksen alder. Paradoksalt nok kan et volde-
lig forhold gi en slags forutsigbarhet og 
trygghet i tilværelsen. Det er denne formen 
for relasjon de er vant til og som de vet 
hvordan de skal forholde seg til. Faktisk har 
noen kvinner problemer med å forholde 

seg til «snille» menn. De vet ikke hvordan de skal forholde seg 
til ukjente reaksjonsmønstre, og derfor føler de seg utrygge og 
utilpass, sier Kjøs.

Barna trøster
Mange barn som vokser opp i voldelige hjem er vant til å ta 
ansvar og til å trøste. De vil hjelpe mor, og tror at ved å være 
snill og god mot far, så vil han til slutt ta til fornuft.

– Men så går det ikke så bra med far. Han dør kanskje, havner 
i fengsel eller mor og far skiller seg. Da kan man fort sitte igjen 
med følelsen av å ha hatt en livsoppgave man ikke lyktes med. 
Ved å søke voldelige menn senere i livet, en mann som kanskje 
ligner på far, får man mulighet til å fullføre denne livsoppgaven. 
«Dersom jeg bare elsker ham høyt nok, så vil han blir god», er 
tanker som kan gjøre seg gjeldende, sier psykologen. Han legger 
til at også mor kan være voldelig, og at forholdet til en voldelig 
mor kan overføres til en partner senere i livet. 

– Vi må ikke se oss blinde på kjønn, sier Kjøs.
Han presiserer at mens noen kvinner vil velge en mann som 

ligner sin far, så vil mange aktivt velge å ikke være sammen med 
personer som kan minne om andre fra egen oppvekst. Slikt vil 
variere fra person til person.

Ser ikke de farlige tegnene
– Dårlig selvtillit og et dårlig selvbilde er nok felles for veldig 
mange som har opplevde vold i barndommen. Mange kvinner 
har ikke fått sjansen til å lære å ta vare på seg selv. De er heller 
ikke så flinke til å tolke signalene som en voldelig mann gjerne 
sender ut. Får de oppmerksomhet og kjærlighet fra en slik mann, 
klamrer de seg til dette, og overser tegnene på at vedkommende 

kan være både farlig og uegnet som samlivspartner, sier Kjøs. 
– Så voldelige menn har ofte visse fellestrekk?
– Ja. Mange av dem opptrer som egosentriske, kontrollerende 

og sykelig sjalu. De fremstår som faste og solide, og har gjerne 
en streng grensesetting, særlig overfor barn. De sier ofte at de 
skal ta hånd om deg og passe på deg. «Du betyr alt for meg» 
og «jeg kan ikke leve uten deg» er ord som ofte forekommer. 
Kjærlighetserklæringene kan fremstå som veldig intense. De vil 
være hele din verden og eie deg med hud og hår. Samtidig vil de 
ha oversikten over livet ditt til en hver tid og begrense mulighe-
tene dine, for eksempel ved å hindre deg i å være sammen med 
familie og venner. Isolasjon i seg selv er et faresignal om at noe 
ikke er som det skal være, forteller Kjøs.

Fortrenger ugjerninger
Han legger til at kvinner som tiltrekkes av voldelige menn, kom-
mer fra alle samfunnslag og ikke nødvendigvis bare fra familier 
preget av vold. 

– Hvordan kan man forklare dette?
– Noen kvinner liker rett og slett de tradisjonelle kjønnsrollene. 

De liker menn med et visst type utseende og med autoritet. I 
et kjønnsmaktperspektiv kan kvinner tiltrekkes av sterke og 
dominerende menn som utstråler makt og fryktløshet. Kvinner 
i utsatte miljøer kan ønske seg en sterk og farlig mann som de 
tenker skal beskytte dem mot andre farlige personer. Til slutt er 
det også noen kvinner som tar på seg en slags omsorgsrolle og 
som mener de kan redde voldelige menn. «Bare han blir sammen 
med meg, så skal jeg nok få fram den gode og omtenksomme 
mannen som jeg vet er der inne». Positive fantasier og fortreg-
ning av ugjerningene dominerer. Slike kvinner har gjerne et 
stort ønske om å bety noe helt spesielt for noen, sier Peder Kjøs.

Tar på seg skylden
– Hvorfor blir mange kvinner som utsettes for vold av sine part-
nere værende i forholdet?

– Det kan være mange grunner til det. Den mest åpenbare er 
selvsagt frykten for hevn og sanksjoner, en uviss fremtid mangel 
på et sosialt nettverk som følge av lang tids isolasjon og ensom-
het. Skam og selvbebreidelse er også viktige faktorer. Mange 
kvinner tar på seg skylden for mannens voldsbruk. De er kommet 
til et punkt hvor de kanskje mener at de fortjener å bli slått, at 
det er mannen det er synd på og at det er han som trenger hjelp. 
Vi kan heller ikke komme bort fra voldsofferets frykt for ikke å 
bli trodd. Dårlig økonomi, lite støtte fra nettverk, rusavhengig-
het og felles barn kan også gjøre et brudd vanskelig, sier Kjøs.

til 12 års forvaring, med en minstetid på 
åtte år i Agder lagmannsrett.

– Jeg kjente ikke mamma igjen på lik-
huset. Øynene var borte og ansiktet var 
skjevt. Han hadde holdt på i tre timer. 
Blandet dop og sprit. Det var et skrek-
kelig syn.

Helena blir stille. Hun tar en lang pause 
og trekker pusten dypt, før hun forsetter: 

– Jeg var i sjokk og jeg mumlet til typen 
min at jeg håpet ikke det samme ville 
skje med meg. Da klikket han, og jeg ble 
rundjult mens han kalte meg og moren 
min for ting som ikke egner seg på trykk. 

Så dro han meg etter håret ut på plenen, 
og lempet meg inn i bilen sin. Jeg har 
aldri vært så redd i hele mitt liv. Jeg var 
sikker på at jeg kom til å dø.

Flukt!
Mishandlingen som deretter fulgte, var 
så grov at Helena synes det er vanske-
lig å snakke om den i detaljer. Dessu-
ten husker hun ikke så mye av hva som 
skjedde. Moren hennes omkom av ska-
dene hun pådro seg dette døgnet. Helena 
overlevde. Nok en gang hadde hun flaks. 
Episoden ble en real vekker for henne, 

men hun var likevel ikke sterk nok til å 
bryte ut av forholdet.

– Jeg dro, men kom tilbake igjen. Dro 
nok en gang. Gjorde det slutt, for så å 
finne meg en ny type som også slo. En 
gang sprakk trommehinnen min på tre 
steder etter et knyttneveslag. Jeg hørte 
ingenting. Sprang bare rundt og skrek. 
Hørselen min ble aldri den samme igjen. 
Jeg måtte avlyse alle konserter. Han tok 
fra meg sangleden, sier Helena. 

Hun ble gravid, og fikk ei lita jente. 
Noen ganger la samboeren den lille baby-
en inn på et soverom mens han dengte 
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Her kan du få hjelp:
Hvis du blir utsatt for en kriminell 
handling, kan du ta kontakt med et 
krisesenter. Du kan ringe og få infor-
masjon og råd om dine rettigheter, 
eller komme til samtale og få prak-
tisk oppfølging. Du og dine barn kan 
bo gratis for en periode dersom du 
har behov for beskyttelse og bistand. 
Døgnåpen telefon til ditt lokale kri-
sesenter, eller flere hjelpeinstanser 
finner du på nett: krisesenter.com
Du kan også kontakte:
•  Politiet på tlf.: 02800 

Nødnummer 112
•  Støttetelefonen som kan gi råd 

og veiledning på tlf.: 800 40 008, 
stottetelefon.no

•  Tvangsekteskapstelefonen til 
Røde Kors på tlf.: 815 55 201

•   Rådgivningskontoret for  
kriminalitetsofre på  
tlf.: 815 20 077, 

   kriminalitetsofre.no

Du kan også kontakte legevakten, 
fastlegen din, helsestasjonen eller 
familierådgivningskontoret der du 
bor.

løs på kjæresten. Én gang mens han holdt 
på sånn, fikk Helena en fryktelig tanke: 
Hva om noe alvorlig skjedde med henne? 
Hva om hun omkom og datteren måtte 
vokse opp uten en mor? Noe sånt måtte 
ikke skje. Helena skjønte at hun måtte 
flykte. Hun fikk en indre styrke hun aldri 
hadde kjent tidligere.

– Ved hjelp av en kamerat og hans for-
eldre rømte jeg hjem til Norge. Jeg så 
ingen fremtid for oss i Nederland. På den 
tiden veide jeg 51 kilo. Jeg var et skjelett 
med døde og tomme øyne. Det er nesten 
skummelt å se bilder av meg selv fra den 
tiden, sier Helena.

– Jeg skulle hjelpe dem
– Hvorfor brøt du ikke ut av de voldelige 
forholdene på et mye tidligere tidspunkt?

– Jeg har egentlig ikke noe godt svar 
annet enn at jeg var så vant til vold fra 
barndommen. Jeg så min mor og mine 
søsken bli slått, og jeg ble slått selv. Jeg 
trodde vel at det var sånn det skulle være 
– at det var sånn menn viste at de brydde 
seg og var glad i deg på. 

– Hadde du følelser for noen av disse 
mennene du levde sammen med? 

– Til å begynne med, ja. Og da de 
begynte å slå, fikk jeg en overbevisning 
om at jeg skulle hjelpe dem, at jeg var 

deres reddende engel og at alt kom til 
å bli bra til slutt, men det gjorde jo aldri 
det, sier Helena. 

Hun kjøpte hus for oppreisningspen-
gene hun og søsknene ble tilkjent etter 
drapet på moren. Nok en gang forsøker 
hun å stable livet sitt på bena. Blant annet 
fikk hun råd av fastlegen sin om å oppsø-
ke psykolog. Helena trengte å få svar på 
hvorfor hun hadde tatt så feil valg i livet.

– Jeg er singel nå, og det er helt bevisst. 
Ingen mann skal inn i livet mitt før dat-
teren min flytter ut. Da er i alle fall hun 
på den sikre siden, sier Helena. 

Hun vil ikke gjøre den samme feilen som 
moren hennes begikk. Datteren skal ikke 
vokse opp og leve med den samme red-
selen og volden som hun og bestemoren 
gjorde. Helena bestemte seg altså på et 
tidspunkt for å bryte den onde familiesir-
kelen en gang for alle.

Et godt liv alene
– Vi har det så fin sammen nå, datteren 
min og jeg. Vi går på ridekurs og ballett, 
og er mye ute i skogen. Der brenner vi 
bål, griller pølser, ligger i telt og fisker. 
Jeg er glad i å være i naturen, men jeg 
sliter jo fremdeles. Alt det vonde jeg har 
opplevd forsvinner aldri. Når jeg er alene 
hjemme, tenker jeg mye. Så det beste jeg 

kan gjøre er å gå ut, se og oppleve ting 
fremfor å sitte i stua og stirre i veggen. 
Det er viktig å få gode minner som du 
kan hente fram når de vonde kommer 
tilbake. Livet må gå videre. Derfor prøver 
jeg å gjøre det beste ut av hver dag. Når 
du nærmest har blitt slått i hjel, blir du 
veldig opptatt av nettopp det, tror Helena. 

Hun reiser til Nederland med datteren 
tre ganger i året for å møte barnefaren. 
Barnevernet er koblet inn. Hun er trygg 
på at eksen ikke våger å krumme så mye 
som et hårstrå på datterens hode. Helena 
anmeldte ham aldri for all volden.

– Man er jo redd de skal ta hevn, ikke 
sant? Mitt beste råd til kvinner som hav-
ner i en lignende situasjon som meg, er 
å reise etter det første slaget. Ikke la deg 
lure. Menn gråter ofte etter å ha slått. 
De unnskylder seg og er veldig snille og 
ydmyke. Så slår de igjen.

Ring gjerne til nødtelefonen. Om du 
ikke tør å taste telefonnummeret selv, 
så spør en venninne. Det er beintøft å 
komme seg ut av et voldelig forhold om 
du er helt alene. Et nettverk er veldig 
viktig, sier Helena.

– Og tro meg! Det går helt greit å leve 
alene. Det er befriende å våkne opp om 
morgenen og vite at jeg ikke trenger å 
være redd for at noen skal slå meg.

endelig fri: Det 
er befriende å våkne 
opp om morgenen og 
vite at jeg ikke tren-
ger å være redd for at 
noen skal slå meg, sier 
Helena Iren Michael-
sen som etter mange 
år med voldelige for-
hold, har valgt å leve 
alene med datteren.
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