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FORSIDEHENVISNING 
 
Mandecentre under 
pres fra mange mænd 
i krise 5 
 
Alle undersøgelser peger på, at 
mænd har større 
sandsynlighed for at ende som 
sociale tilfælde; alligevel er der 10 
mere hjælp at hente for 
kvinder. 
 
Tekst og foto af Maria Hesselvig 
Lange 15 
 
80% af alle hjemløse er mænd, og syv 
ud af ti selvmord bliver begået af 
mænd mellem 30 og 70 år. Alle har 
det til fælles, at de er bukket under for 20 
en krise. En krise, der måske kunne 
være forebygget, hvis de havde fået 
hjælp i tide.  
 
Få pladser til mænd 25 
Rundt omkring på landets 10 
mandekrisecentre forsøger de at 
bremse den sociale nedtur.  
    ”Vi forsøger at samle folk op så 
tidligt i forløbet som muligt. Desværre 30 
har vi bare ikke kapacitet nok til alle 
dem, der har behov for hjælp, og så er 
det, at det skaber problemer,” fortæller 
leder af mandecentret i Århus, Kim 
Nidam.  35 
    Mens der er plads til 650 kvinder og 
børn i krise, kan kun 20 mænd ad 
gangen opholde sig på landets 
krisecentre.  
    Den manglende kapacitet skyldes, at 40 
krisecentre for mænd ikke finansieres 
over finansloven på lige fod med 
krisecentre for kvinder.  
 
Mænd i krise er tabu 45 
Mandeforsker Kenneth Reinicke, 
RUC, mener, at den manglende hjælp 
til mænd i krise skyldes en 
traditionsbundet træghed. Politikere og 

embedsmænd glemmer, at mænd også kan 50 
være den svage part.  
    ”Man kan ganske enkelt ikke forestille 
sig den her mand, der bliver 
gennembanket af konen eller går helt i 
hundene. Vi ved jo, at det finder sted, men 55 
man tænker typisk at det er omvendt, og 
ser det derfor fra kvindens synsvinkel. ” 
 
Læs mere side 2. 
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UDREDENDE ARTIKEL 95 
 
Kun få tilbud til 
kriseramte mænd 
 
Når kvinder er i krise, kan de 100 
nærmest vælge og vrage 
blandt 650 pladser på landets 
kvindekrisecentre. Hos 
mændene er det en anden sag. 
Til dem er der kun plads til 20.  105 
 
Tekst og foto af Maria Hesselvig 
Lange 
 
Landets krisecentre for mænd har lavet 110 
pæne udvidelser siden 2008, men 
alligevel kan centrene slet ikke følge 
med efterspørgslen.   
    80% af alle hjemløse er mænd, og 
syv ud af ti selvmord bliver begået af 115 
mænd mellem 30 og 70 år, men der er 
kun 20 pladser til mænd på 
krisecentrene. Det tilsvarende tal for 
kvinder og børn er 650. 
    Den store forskel skyldes ikke 120 
mindst finansieringen: Kvinders 
krisecentre er på finansloven. Mænds 
er ikke. 
    I takt med et stigende antal 
skilsmisser i Danmark kommer der 125 
stadigt flere henvendelser på landets 
krisecentre for mænd.  
    Ifølge mandeforsker Kenneth 
Reinicke, RUC, er vejen ud af et 
parforhold for mange mænd ofte en 130 
lang og ensom affære. Oftest tager 
kvinden netværket med sig, og 
efterlader derfor manden alene tilbage. 
Det sætter ham i en skrøbelig 
situation, hvor der ikke er langt 135 
imellem de rigtige og forkerte valg. 
   Det oplevede 62-årige Finn Kaels 
Pedersen, da han blev separeret tilbage 
i 2005. 
    ”Min kone havde været blændende 140 
god til at pleje både min familie og 
vores fælles vennekreds, så da vi blev 
separeret faldt hele mit netværk fra 
hinanden. Jeg følte mig mere og mere 
ensom, og til sidst følte jeg ikke, at jeg 145 

havde kræfter til at passe mit fuldtidsjob. 
Så valgte jeg at søge hjælp på 
mandecentret.”  
 
Skilsmisse er en af de store syndere 150 
Ifølge Danmarks Statistik blev 14.940 
ægtepar skilt i 2009, og i to tredjedele af 
skilsmisserne var der børn indblandet.  
    Mange mænd frygter at miste retten til 
at se deres børn, måske med god grund. 155 
Statistikkerne viser i hvert fald, at 
moderen i 90 pct. af alle samlivsbrud 
bliver gjort til bopælsforælder.   
    På mandecentret i Århus vejleder man 
hver dag mænd i krise, og størstedelen 160 
kommer på grund af en svær skilsmisse. 
Brugerne kommer fra alle samfundslag, og 
alle er velkomne på centret, så længe de 
ikke har et misbrug. 
    ”Oftest er det mænd, der bare har svært 165 
ved at få livet til at hænge sammen. Men 
vi har også alvorligere tilfælde, hvor 
mændene bliver udsat for svær psykisk 
eller fysisk vold,” fortæller psykoterapeut 
på Mandecentret i Århus, Alexandra 170 
Trzebuchowska. 
    ”Den type problemer opstår oftest, når 
skilsmissen er i gang, og kvinden truer 
manden med, at han aldrig igen får 
børnene at se. Måske anklager hun ham 175 
også for at forgribe sig på børnene, selvom 
det er usandt, og det gør utroligt meget ved 
sådan en mand, der i forvejen er 
skrøbelig,” lyder det fra Alexandra 
Trzebuchowska. 180 
    Skrøbeligheden er den del, Finn Kaels 
Pedersen husker bedst. Han blev separeret 
allerede i 2005, men først i 2009 søgte han 
hjælp. 
    ”Vi havde haft nogle problemer i 185 
ægteskabet, som pludseligt prægede mit 
almindelige velvære og til sidst også 
karrieren. Det hele blev mere og mere 
aggressivt, og da der også begyndte at 
opstå konflikter med tidligere venner og 190 
børnene, så blev det bare for meget for 
mig.”  
    ”Selvom jeg fik et par lussinger her og 
der, så var de ingenting sammenlignet med 
alt det, hun kaldte mig. Jeg blev ofte kaldt 195 
syg i hovedet, men det værste var, når hun 
forsøgte at ødelægge mit forhold til 
børnene.” 
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    Tårerne presser sig på, da samtalen 
sporer sig ind på det emne. 62-årige 200 
Finn Kaels Pedersen tager hurtigt en 
tår af kaffen og rømmer sig. Selvom 
han er ude af krisen i dag, så har han 
stadig svært ved at tale om den 
psykiske vold.  205 
    Men Finn Kaels Pedersen gav dog 
ikke op. Han er uddannet terapeut, og 
det var derfor naturligt for ham at søge 
hjælp. I første omgang gik han til 
psykolog, men det var under et besøg 210 
hos retshjælpen i Århus, at han så en 
brochure for mandecentret. Da gik det 
op for ham, at centret måtte være det 
rigtige valg. 
 215 

 
Finn Kaels Pedersen er i dag ikke 
længere en mand i krise. Han er 
endelig ved at være på talefod med 
ekskonen, og forholdet til børnene har 220 
aldrig været bedre. 
  
Vold som stort problem 
Ifølge Servicestyrelsen skønnes 8000 
mænd og 28.000 kvinder hvert år at 225 
blive udsat for fysisk vold af deres 
partner. Men langt flere bliver udsat 
for psykiske overgreb. Omfanget er 
imidlertid umuligt at dokumentere, for 
mange finder sig i den psykiske terror 230 
i stedet for at søge hjælp.  
    Læge Lise Seidelin, leder af 
privathospitalet Lisegaarden på Fyn, 
har behandlet voldsramte kvinder og 
mænd i flere år. Hun mener, at mænd 235 
har sværere ved at blive taget alvorligt 

end kvinder, og derfor søger de generelt 
ikke hjælp. Samtidig understreger hun, at 
den psykiske vold er den værste, og 
mændene har  behov for hjælp til at tackle 240 
netop den voldsform.  
    ”Den fysiske vold heler oftest af sig 
selv, mens det er meget sværere at få den 
psykiske vold til at hele, og den skader 
meget dybere, især hvis man ikke kommer 245 
i behandling,” fortæller Lise Seidelin.  
    Finn Kaels Pedersen er enig.  
”Min daværende kone kunne slå mig nok 
så mange gange, men det der virkeligt 
gjorde ondt, det var, når hun blev ved med 250 
at køre på mig. Det var jo psykisk terror. 
Til sidst var jeg så bange for hende, at jeg 
var nødt til at tage min fætter med i 
Statsamtet. Jeg turde simpelthen ikke 
møde hende alene!” 255 
 
Selvmordstanker 
Leder af Mandecentret i Århus, Kim 
Nidam, mener ikke, at det er unormalt, at 
kriseramte mænd går rundt med 260 
selvmordstanker i større eller mindre grad.  
    ”På et tidspunkt havde vi en mand, der 
kørte rundt med et reb i sin bil, og en 
anden blev fundet ude på stranden, mens 
han var i færd med at tage sit liv. 265 
Heldigvis fandt en venlig sjæl ham, i tide 
og henviste ham til os. ” 
    Lars Sachse Mikkelsen er overlæge på 
Psykoterapeutisk Center Stolpegård, 
Gentofte, og han understreger vigtigheden 270 
af, at mænd i krise får hjælp til at komme 
ud af deres problemer. 
    ”Mænd har sværere ved at få vendt en 
krise ordentligt. De vil ofte ty til misbrug 
eller gøre noget desperat. De er meget 275 
handlingsorienterede i stedet for bare at 
føle sorgen og snakke med nogen om det. 
Derfor er det meget vigtigt, at de får hjælp 
tidligt i forløbet.” 
 280 
Begrænset plads 
Telefonen kimer konstant på Mandecentret 
i Århus; så psykoterapeuten Alexandra 
Trzebuchowska når man kun at se et par 
glimt af, mens hun er ude for at skaffe sig 285 
friske kaffeforsyninger imellem de 
forskellige klienter.  
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Kim Nidam er ved at arrangere at en 290 
fra centret kan være vidne til en 
udveksling af børn mellem et stridende 
ægtepar.  
 
    ”Uha, jeg når vidst lige en enkel kop 295 
inden den næste,” lyder det lettere 
stresset fra Alexandra. Centerlederen 
Kim Nidam hører hende knapt nok. 
Han er travlt optaget på telefonen. I 
opholdsrummet sidder en bruger og to 300 
frivillige og drøfter verdenssituationen 
over en kop kaffe; for enden af gangen 
er døren lukket.  
    ”Der bor min ven inde,” fortæller 
Finn Kaels Pedersen.  305 
”Når døren er lukket, så forstyrrer man 
ikke hinanden. Sådan er reglerne.” 
    Finns ven er en af de heldige, der 
har fået et værelse på mandecentret i 
Århus. Det er småt med pladsen, så 310 
derfor er eget værelse forbeholdt dem, 
som er i dyb krise og ikke har andre 
steder at være.  
 
Udvidelse 315 
I Århus har man været heldig og fået 
penge fra Satspuljemidlerne til at 
udvide med fem ekstra værelser, og 
det skaber stor glæde hos centerleder 
Kim Nidam:  320 
    ”Det er jo frygteligt at skulle 
henvise folk til herberg, fordi vi ikke 
har plads til dem. Det er jo ikke det, 
mænd i krise har behov for. De har 
behov for en at tale med, og det får de 325 
ikke på herbergerne. Derfor glæder det 
mig meget, at vi har fået muligheden 
for at udvide. Men erfaringerne siger 

desværre også, at vi på trods heraf vil blive 
nødt til at henvise folk til herberg. Da de 330 
udvidede til seks senge i Horsens fulgte 
efterspørgslen bare med, og så sent som i 
går ringede de, for at tjekke om vi havde 
en ledig seng.”  
 335 
Forskel på mænd og kvinder 
Årsagen til den store forskel i antallet af 
krisecentre til mænd og kvinder er ikke 
mindst, at kvindekrisecentrene er skrevet 
ind i serviceloven §109, populært også 340 
kaldet ”kvindekrisecenter-loven”. Det 
betyder, at kvindekrisecentrene hvert år 
modtager økonomisk støtte fra Staten til 
personale og den daglige drift.     
    Ifølge mandeforsker Kenneth Reinicke 345 
er en anden årsag til forskellen også den 
generelle samfundskultur: 
”Lidt groft sagt så er den almindelige 
samfundsmæssige holdning, at mænd slet 
ikke får kriser, og skulle det alligevel ske, 350 
er det noget, der enten kan drikkes eller 
løbes væk. Mænds kriser er ofte usynlige, 
fordi der ikke bliver sat ord på følelser og 
frustrationer på samme måde som der gør 
hos kvinder.” 355 
  
En usikker fremtid 
Mandecentrene har de sidste par år søgt 
Satspuljemidlerne, men disse gives kun til 
projekter, og må derfor ikke bruges til 360 
daglig drift. I Horsens og Esbjerg har 
centrene ikke haft aktive projekter i år, og 
de har derfor søgt adskillige fonde for at få 
råd til huslejen.  
    Mandecentrene har et halvt års levetid 365 
tilbage på Satspuljemidlerne, før de bliver 
nødt til at søge igen.  
    Kim Nidam: ”Selvfølgelig er man altid 
bange for, at det ender lige pludseligt. Vi 
er jo fuldstændigt afhængige af 370 
satspuljemidlerne. Uden dem bliver vi 
nødt til at dreje nøglen om.” 
    ”Vi har alt lige fra den skilsmisseramte 
mand, til ham der ikke har lyst til at leve 
mere. Så jeg føler i høj grad, at vi gør et 375 
meget vigtigt og forebyggende arbejde,” 
lyder det fra Kim Nidam.  
    I et forsøg på at sikre økonomisk støtte i 
fremtiden har mandecentrene udarbejdet 
rapporten ’Mandekrisecentre i Danmark – 380 
En undersøgelse af tilbud til mænd i krise’. 
Den kortlægger behovene for at 
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mandekrisecentrene i fremtiden kan 
sikres økonomisk støtte over 
Finansloven.  385 
    Rapporten blev i slutningen af 
november overdraget til 
Socialministeriet til ministerens 
vurdering. 
 390 
 I skrivende stund var det desværre 
ikke muligt at få en kommentar fra 
socialminister Benedikte Kiær.  
 
Anslag: 10.459 395 
Forsidehenvisning: 1524  
I alt: 11.983 
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FAKTA OM KRISECENTRE 
 

• Der er 309 pladser til kvinder og 341 pladser 
til børn. I alt 650 pladser. 

 
• Der er 20 pladser til mænd på mandecentrene 

 
• Kvindekrisecentre er omfattet af §109 i 

serviceloven, der sikrer centrene årlig støtte 
til drift via Finansloven.  

 
• Mandecentrene er ikke omfattet af nogen lov, 

men kæmper for at få ordet ’kvinder’ i §109 
ændret til ’personer’, så de på den måde også 
kan få støtte. 

 
• Radikale Venstre, SF og Enhedslisten mener 

alle, at mandecentrene behøver mere 
opmærksomhed og højere prioritering. SF 
kræver blandt andet en Mandekommission, 
der skal kortlægge, hvorfor mænd på mange 
punkter er mere udsatte end kvinder.  

 



Førsteårsopgaven – Maria Hesselvig Lange – December 2010 
 

Side 6 af 6 

 490 


