
Brevkassen 
 

 

 

Hej Brevkasse 
 

I går fik jeg at vide, at en af mine venner er død. De slukkede for ham, efter at han havde ligget i 

koma i et par dage. Han var ikke engang en tæt ven, men vi var meget sammen før i tiden, og jeg 

kan slet ikke håndtere, hvad jeg skal gøre. 

Jeg føler mig så tom og græder konstant, og jeg føler ikke, at livet er noget værd. Han var så 

fantastisk, og så skulle han dø i sådan en ung alder. Det er bare ikke fair! 

Jeg kan slet ikke styre mine følelser. Hvad skal jeg gøre? Jeg er så bange for at tage til begravelsen 

og frygter, hvordan jeg reagerer. 

Kan du hjælpe mig? 

 

 SKRIV SVAR  

Kære pige på 17 år …



Brevkassen 
 

 

 

Kære Brevkasse 

Jeg er en dreng på 17 år, og mit store problem er, at jeg tænker for meget. Jeg kan nærmest føre 

en samtale med mig selv inde i mit hoved. Lade som om jeg har samtaler med mine venner i hovedet, 

hvor jeg fortæller, at jeg har lavet noget vildt eller opdigter noget, for at de skal synes, jeg lever et 

fedt liv eller samtaler, hvor jeg skændes med dem, fordi jeg ikke føler, de har været gode nok imod 

mig. Jeg er bange for, at jeg en dag ikke kan kende forskel på samtalerne oppe i hovedet, og det 

der sker i virkeligheden med mine venner. 

Jeg ved ikke, om jeg føler mig ensom. Jeg har nogle gode venner, og jeg har det meget godt med 

dem i min klasse, men mine tanker kører hele tiden rundt i hovedet, selvom jeg gør alt for at stoppe 

dem, som at holde fast på en sang og rense mit hoved, men de fylder alt, og jeg forestiller mig hele 

tiden ting. 

Jeg er begyndt at gå sent i seng – selv i hverdagene – for at jeg ikke skal tænke for meget, når jeg 

prøver at sove, men det påvirker min skolegang, som jeg helst ikke vil have, det skal gå ud over. Jeg 

er hele tiden bange for, at jeg ender som min mor. Hun taler med sig selv og er ret ustabil. Hun har 

ingen venner. Jeg kan nærmest ikke engang føre en samtale med hende, uden jeg får spat af hende. 

Jeg er så bange for, at jeg ender som hende, at jeg minder om hende, og at jeg ender ligesom hende 

– ensom uden nogle venner ... 

Jeg aner virkelig ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg vil bare være "normal" … men det er svært. Det sidste 

halve år er mit selvværd styrtdykket. Jeg er begyndt at se ned på mig selv og have mange negative 

tanker om mig selv som en stemme, der siger, at jeg ikke er god nok. 

Kan I ikke hjælpe mig? Jeg aner virkelig ikke, hvad jeg skal gøre ... 

SKRIV SVAR  

 

Kære dreng på 17 år …



Brevkassen 
 

 

 

Hej Brevkasse 

Jeg er en dreng på 13 år. Jeg skal til at starte på en ny skole. Jeg har på det sidste ikke været så 

meget i skole, og det gør mig meget nervøs. Det er som om, at jo mindre jeg har været i skole, jo 

mindre har folk lagt mærke til mig :-( 

Og når jeg skal over på den nye skole, kommer der to andre klasser, som skal lægges sammen med 

vores. Og de fleste fra min klasse kender andre fra de to klasser, men jeg kender ingen af dem, og 

jeg er mega genert. De andre kender hinanden fra fodbold og alt muligt andet, men jeg går ikke til 

noget, og jeg har ikke rigtigt nogle interesser, og jeg har heller ikke rigtigt nogen at være sammen 

med efter skole. Jeg tror, at det er, fordi alle fra min klasse synes, jeg er kedelig. 

Jeg græder nærmest hver dag, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre hver dag.  

Hilsen dreng på 13 år 

SKRIV SVAR  

 

Kære dreng på 13 år …



Brevkassen 
 

 

 

Hej, jeg ved godt, I sikkert ikke kan hjælpe mig, men jeg bliver bare nødt til at få det ud på en eller 

anden måde. 

Jeg er en 17-årig dreng, og jeg er ekstremt ensom. Jeg har verdens bedste familie, er god i skolen, 

men jeg har bare ingen venner, og det går mig så meget på, fordi jeg ikke kan føle mig lykkelig uden. 

Jeg tror, jeg ville have det perfekte liv, hvis bare jeg havde nogle venner. 

Lige for tiden går jeg på efterskole, og det har egentlig været meget godt indtil nu. Nu er det bare 

som om, at folk, jeg normalt snakker med, begynder at trække sig væk fra mig, og jeg ved ikke, hvad 

jeg skal gøre for at ændre det. Jeg tror måske, det er, fordi jeg ofte har "klovnerollen" og hele tiden 

fokuserer på at være sjov og plat. Sådan er jeg selvfølgelig ikke, når jeg bare er mig selv, men jeg 

har bare brugt klovnerollen som en facade hele mit liv, og jeg har rigtig svært ved at komme af med 

den. Mit problem er sådan set, at jeg ikke har nogle venner, og jeg tror ærlig talt ikke, at jeg kan gøre 

så meget ved det. 

Jeg venter utålmodigt på at starte på gymnasiet efter sommer og håber inderligt, at jeg kommer i en 

god klasse og får nogle gode venner. Men sådan havde jeg det også sidst, da jeg startede på 

efterskolen, efter jeg var gået ud af folkeskolen. Mon jeg skal have det sådan hele mit liv? Finder jeg 

mon nogensinde nogle venner, jeg virkelig svinger godt med? 

Jeg skal af med den facade, det ved jeg godt, det er bare lige det med at få det gjort, der er svært. 

Jeg sidder altid på mit værelse på efterskolen og ved ikke, hvad jeg skal gøre af mig selv. Jeg har 

ikke lyst til at gå hen til de andre, for jeg tror ikke, de vil have mig der. Jeg har i stedet fået en dum 

vane med at gå hen i salen på skolen og spille klaver alene. Da jeg elsker at spille musik, er det 

åbenlyst, at jeg godt kan finde på at gå hen og øve. Men jeg går egentlig kun derhen, fordi jeg håber, 

at noge vil stoppe mig op på vejen og spørge, om jeg ikke vil være med til noget. Hvis ikke der er 

det, sidder jeg ofte ved klaveret og spiller noget melankolsk musik og ender nogle gange med at 

sidde og græde. 

Jeg er så usikker, så jeg tør ikke at gå hen til nogen selv, og jeg tør ikke selv at tage initiativer. Jeg 

hader virkelig mig selv for det, for jeg ville sådan ønske, jeg bare kunne få nogle få venner, jeg 

virkelig ville have det godt med. Nogle som også ville mig. Undskyld beskeden blev lidt lang, og hvis 

jeg har gentaget mig selv nogle gange, men jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle formulere mig kortere. 
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Kære dreng på 17 år … 



Brevkassen 
 

 



Brevkassen 
 

 

 

Jeg er en dreng, som er 14 år og går på en helt normal folkeskole. Jeg bliver/blev mobbet. Jeg var 

meget gode venner med en, men efter en ny dreng kom til klassen, blev han venner med ham men 

ikke mig. Vi gik en helt normal dag alene op mod vores hal, da han pludselig sagde: ”Prøv at finde 

nogle andre venner. Ikke kun mig. Du er også kedelig, så jeg synes ikke, du skal tro, vi er venner 

mere." 

Jeg blev meget ked af det efter det. Derefter blev det værre og værre. Jeg fik dårlige tanker. Dvs. 

selvmordstanker. Jeg har det stadig dårligt og vil gerne skifte skole, men mine forældre vil ikke have 

det. Jeg håber, I kan hjælpe mig i stedet for skolepsykolog, lærer og forældre. Hvad skal jeg gøre? 
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Kære dreng på 14 år …



Brevkassen 
 

 

 

Hej Brevkasse 
 

Jeg startede for 1½ år siden med at få en depression, fordi jeg blev holdt udenfor i min klasse. Jeg 

begyndte at blive indadvendt og være bange for at få venner, fordi jeg var bange for, at de ville gøre 

det samme. Det blev værre og værre, og for 4 måneder siden begyndte jeg at cutte. 

Jeg følte, at alle bekymringer forsvandt i det sekund, barberbladet ramte min hud. Men bagefter følte 

jeg mig som en usling. For 3 måneder siden fortalte jeg min mor om det. Hun ringede straks til lægen 

og bestilte en tid. Jeg skulle snakke med en kvinde. Hun virkede uerfaren, så jeg følte mig ikke 

forstået. Jeg skulle også snakke med en AKT lærer, men hun forstod mig ikke og talte til mig, som 

om jeg var 5, hvilket gjorde, at jeg følte mig nedværdiget. Og efter jul snakkede jeg med en anden 

læge, han sagde, at vi skulle vente og se til efter teenage årene. Det er jeg bange for, jeg ikke holder 

ud. Jeg er bange for, at jeg en dag har fået nok, for jeg har før stået med en håndfuld sovepiller og 

sagt til mig selv: 'Nej! Der er nogen, der gerne vil hjælpe dig'. Jeg er bange for en dag at gøre en 

ende på det, men lige nu er det ikke det, jeg ønsker, lige nu ønsker jeg bare at være glad igen. 

Hvad skal jeg gøre? 
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Kære pige på 14 år …



Brevkassen 
 

 

 

Hej Brevkasse 
 

Er en dreng på 14 år, der lige er startet på en ny skole. Er en stille dreng og snakker ikke meget. Jeg 

føler mig udenfor - har ikke nogen at snakke med. De ignorerer mig bare. I frikvarterne spørger de 

aldrig, om jeg vil være med til noget, så jeg går bare rundt på skolen hele frikvarteret. Har altid været 

en, der ikke snakker meget, men på min gamle skole havde jeg mange venner. 

Gider ikke sige det til læreren, fordi jeg er bange for at blive gjort til grin. Kan ikke klare det mere, er 

altid nervøs, før jeg skal i skole. Hvad skal jeg gøre? 
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Kære dreng på 14 år …



Brevkassen 
 

 

 

Kære Brevkasse 
 

Jeg er begyndt at få selvmordstanker hver dag, det føles bare, som om jeg har mistet lysten til at 

leve. Jeg cutter ikke, men jeg har været ret tæt på. Tæt på er ment, som at jeg faktisk sad med en 

passer inde i huden, men jeg fik dårlig samvittighed. 

På en måde føler jeg mig svag, når jeg har det sådan, og jeg vil virkelig gerne være en af de stærke. 

Jeg ved ikke rigtig, hvorfor jeg har det sådan her, jeg har venner, godt nok føler jeg mig som det 

svageste led, men der er ingen form for mobning i vores klasse. 

Jeg har det også fint med min familie, ud over at min far er lidt irriterende, men der er intet at sætte 

en finger på. Jeg ville gerne sig det til nogen og få hjælp ad den vej, og det er nok også det, I vil råde 

mig til, men det ved jeg, at jeg ikke ville kunne få mig selv til. 

Findes der en måde, man kan få hjælp på, uden at ens familie eller venner skal vide det? Vi har ikke 

nogen skolepsykolog eller rådgiver eller noget i den stil. Jeg er også ret sikker på, at der ikke er 

nogen i vores kommune. At sige det til min familie, lærer, eller venner er bare ikke en mulighed for 

mig. 

Jeg har lidt prøvet at finde en hobby, jeg kan holde fast på og brænde for, men der er ikke rigtig 

noget. Det endte med, at jeg nedskrev 21 måder at begå selvmord på "inspireret" af en bog, jeg 

læste. Hvis det havde været så let, at man bare skulle trykke på en knap, og så var man helt 

smertefrit faldet om, så havde jeg nok ikke været i live nu. 

Jeg håber, I kan hjælpe mig med at finde lysten til at leve, uden at jeg behøver at sige det til nogen. 

Ellers er det også okay. 
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Kære pige på 14 år …



Brevkassen 
 

 

 

Min veninde vil dræbe sig selv. 
 

Min allerbedste veninde har fortalt mig rigtig mange foruroligende ting her på det seneste, og de ting, 

hun beskriver, gør mig rigtig bange. 

Jeg ved, at for et år siden havde hun det rigtig dårligt med sig selv, og alt gik bare ikke, som det 

skulle. Nu er hun tilbage til den tankegang. Jeg er rigtig bange for, at jeg snart mister hende. 

Hun fortæller mig om dem fra hendes klasse, som har holdt hendes hoved nede i en spand fyldt med 

vand, hvor hun var lige ved at blive bevidstløs. Og om den her dreng fra hendes klasse som går og 

laver rygter om, at hun har haft sex med ham, men det har hun ikke, og det ved jeg, at hun ikke har. 

Jeg er vildt bange, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre … 

SKRIV SVAR  

 

 
Kære pige på 14 år …



Brevkassen 
 

 

 

Hej Brevkasse 
 

Det er lidt svært at starte sådan et brev her, men: Jeg har i en lang periode følt mig ensom, selvom 

der var en masse mennesker omkring mig. Jeg har følt mig unødvendig og trist. 

Mine forældre bliver ved med at sige: "Du er bare teenager, det er normalt". Men jeg er begyndt at 

tænke, det her er ikke normalt, det er for slemt. Jeg føler mig permanent trist. 

Folk siger, jeg ser glad ud, men det er bare en maske, da det er nemmere at tage den på end at få et 

uendeligt antal spørgsmål angående, om jeg er ok. 

De seneste dage er det gået helt af sporet: Jeg har haft tanker om selvmord og har gjort skade på 

mig selv. 

Jeg overvejer, om jeg er deprimeret, men hvordan får jeg hjælp? M.v.h. Mig 
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Kære Mig …



Brevkassen 
 

 

 

Hej… Jeg er en pige på 14 år, og mit selvværd er helt i bund. Der er sikkert nogen, der har det værre 

end mig, men jeg har bare brug for at sige det til nogen. Jeg tror ikke på mig selv, jeg tror aldrig, jeg 

gør det godt nok eller er god nok. 

Jeg tror ikke, jeg er god nok til at få en kæreste, for jeg har ikke rigtig oplevet, at nogen kunne lide 

mig. Jeg har været forelsket i et par stykker, men de har ikke været det i mig. Og det virkede, som 

om de ikke rigtig var "stolte" over det. Det hjælper ligefrem heller ikke på, hvordan jeg har det. 

Mine karakterer i skolen er gode, jeg får mest 10 men nogle gange også 12. Det er kun i naturfagene, 

jeg får 7. Så der er heller ikke noget at klage over der. 

Jeg synes, jeg er for tyk. Sundhedsplejersken siger, at jeg er normalvægtig, men det ændrer ikke 

på, hvordan jeg har det. Måske er det også, fordi mine veninder kalder mig tyk, jeg ved jo godt, de 

ikke mener det, men man kan ikke lade være med at tro på det. 

Jeg rækker ikke så tit hånden op i timerne, fordi jeg er bange for at sige noget forkert. Det er dog 

blevet bedre, og jeg husker mig selv på det hver time. Jeg har faktisk tænkt på at cutte et par gange. 

Jeg overvejer tit, om folk overhovedet ville savne mig, hvis jeg forsvandt. Jeg har det bare ikke særlig 

godt. 

Hvad kan jeg gøre? 
 

Hilsen pigen med MEGA dårligt selvværd 
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Kære pige med MEGA dårligt selvværd … 



Brevkassen 
 

 

 

Kære Brevkasse 
 

Jeg har i et par år haft det rigtig svært med min mor og stedfar. Min biologiske far valgte mig for 4 år 

siden fra til fordel for alkohol og stoffer. Han truede min mor med, at hun aldrig ville nå at blive 40 år 

gammel. 

Samme år mødte min mor en mand, han var så sød ved os begge to. De er nu gift og har et barn 

sammen. Men problemet er, at mig og ham har et virkelig dårligt forhold til hinanden. Vi skændes 

næsten hver dag, og han har en enkelt gang slået og truet mig, det skyldes altid, at han har et 

MEGET stort temperament. 

Den ene gang da han slog mig, foregik det på mit værelse, hvor han ruskede/slog og derefter smed 

mig ned i gulvet. Da han truede mig, skændtes vi, hvorefter han tog sin knytnæve frem for at true 

mig. Begge episoder har jeg fortalt til min mor, men hun påstår, at jeg er en løgner, og at jeg skal 

lade være med at sige sådan nogle ting, når det ikke passer. 

Vi kommer altid op at skændes over, at han siger, man ikke kan stole på mig, at jeg kun gør det, jeg 

selv vil, eller hvis han blander sig i mine og min mors diskussioner. Og så står jeg der, 2 mod 1. 

Sommetider tænker jeg, at de nok alligevel aldrig kommer til at stole på mig trods det, at jeg så tit 

fortæller, at det kan de godt. Og at der slet ikke er nogen grund til, at de ikke kan. 

Min mor og jeg havde engang et meget tæt forhold til hinanden, og det har vi slet ikke mere. Jeg kan 

ikke fortælle hende ting, uden hun fortæller det hele videre til min stedfar, og ligegyldigt hvad det er, 

hæver hun altid stemmen eller ligefrem skælder mig ud. Jeg fortalte for kort tid siden om det hele til 

min mor og stedfar, da min mor spurgte, om jeg bar inde med noget, da jeg var lidt stille. 

Jeg fortalte, at jeg savnede min far, og at jeg var ked af, at det hele var endt, som det var. Begge to 

udbrød, at det var den dårligste undskyldning, de længe havde hørt. Min mor kommer også tit med 

den der: ''Hvorfor fortæller du os aldrig noget!?!'' Og hver gang svarer jeg, at det har jeg ikke lyst til, 

når det altid ender ud i et skænderi og faktisk gør det værre. Men efter hendes mening er det noget 

pjat. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre … 

Hvordan skal jeg få min mor overbevist om, at han har slået og truet mig - og få stoppet det? Hvordan 

skal jeg få overbevist min mor om, at det er forkert, hun skælder mig ud, når jeg har noget at fortælle? 

Hvordan skal jeg få et bedre forhold til min stedfar? Hvordan får jeg dem til at stole på mig? Og 

hvordan skal jeg komme over min biologiske far? 

Mange hilsner Pigen 
 

SKRIV SVAR  

 

Kære Pige …



Brevkassen 
 

 



Brevkassen 
 

 

 

Hej Brevkassen 
 

Jeg er en 16-årig pige, som har et ret stort problem - eller jeg har ikke - min veninde har. Hun er her 

i år startet på efterskole (som 10. klasse). Hun har fundet en rigtig sød pige, som hun bare klinger 

rigtig godt med. Der er bare dét - at hende pigen, hun er sammen med (vi kalder hende L) ryger 

rigtig meget hash! 

Min veninde har førhen røget en del hash til fester osv. Men det stoppede ret hurtigt. Når hun er 

hjemme i weekenderne, snakker hun bare ikke om andet end L og om, hvor skæve de var i ugerne 

osv. De ryger stort set hver dag nu! Jeg har snakket med en fælles veninde, vi har - hun har det på 

samme måde som mig: Vi kan begge se, at hun er anderledes, at hun ikke snakker om andet og 

nærmest "praler" af, hvor meget hun ryger. 

Vores fælles veninde og jeg er blevet enige om, at vi bliver nødt til at snakke med hende om det. Vi 

kan bare ikke finde ud af, hvordan vi skal håndtere det, og hvordan vi skal sige det på en pæn måde, 

at hun er i gang med noget helt forkert. Der er bare mange ting bag ved denne her veninde, som 

ryger hash. Hun har det rigtig dårligt derhjemme, og hendes storebror har haft et stofmisbrug (hvilket 

gør, at jeg SLET ikke forstår, hvorfor hun bliver ved, når hun hele tiden er ked af de ting, han laver). 

Hendes mor forstår hende ikke, og hendes far har et alkoholproblem. Jeg er næsten sikker på, at 

det har noget at gøre med hendes familie, at hun derfor ryger så meget, som hun gør. Det gør mig 

bare bekymret, fordi jeg ved, hvordan hun er - og hun plejer ikke at være sådan. Så jeg tvivler lidt 

på, om L har en dårlig effekt på hende? Eller om det er fordi, hun gerne vil være en del af fællesskabet 

på efterskolen i de tider, hvor de ryger, eller er det egentlig bare fordi, hun gerne vil være glad og 

glemme alting? Tingene hænger jo meget godt sammen osv. 

Jeg har mange gange overvejet kraftigt at sige det til hendes mor, men i hendes familie snakker de 

ikke rigtig om følelser og om, hvordan de har det. De siger aldrig undskyld, og de siger ikke, hvis en 

anden har trådt dem over tæerne. Det gør det også bare svært - for hende ... 

Men hun vil slet ikke lytte, eller jo det vil hun jo gerne, men hun gør aldrig, som folk råder hende til - 

i stedet lyver hun og siger, at hun prøvede, men at det ikke faldt i god jord. Jeg ved ikke, hvad jeg 

skal sige, og hvordan jeg skal håndtere det. Jeg kan bare mærke, at det her er starten på noget 

værre lort, også fordi at hendes nye veninde, L, tager "rigtige stoffer" - min veninde er svag, og hun 

ville bukke under og bare tage imod det, hvis hun blev tilbudt det. Det ved jeg, hun ville, fordi hun 

ikke er en, som siger fra. Hun følger bare med strømmen. 

Hilsen den bekymrede veninde 
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Kære bekymrede veninde …



Brevkassen 
 

 

 

 

Hej Brevkasse 
 

Jeg bor med mine forældre, der begge er veluddannede, jeg klarer mig godt i skolen og er på de 

fleste punkter godt opdraget osv., hvis man kan sige det, uden det lyder for selvvisk. Men i løbet af 

de sidste par år har jeg følt trang til at gøre oprør mod det "perfekte", hvilket jeg har gjort i form af at 

få langt hår og købt en Christiania T-shirt. 

 

Samtidig er en nyt faktor dukket op i mit liv: alkohol. Alle mine venner drikker med deres forældres 

tilladelse, og det går mig virkelig på, for jeg ville vildt gerne være med til deres fester osv. Mine 

forældre har altid sagt, at vi skal snakke om tingene, men på dette punkt afslutter de altid diskussion 

uden at det har ændret sig. Fair nok. 

Så her for en måned siden ville jeg prøve noget nyt, så jeg lavede huller i et par af mine bukser. 

Mine forældre var dybt rystede, og jeg fik kun lige akkurat lov til at lave huller i et par bukser mere. 

Så spurgte jeg i dag, om jeg måtte få ørenring, og min far svarede: "Nej, det passer simpelthen bare 

ikke ind i mit verdensbillede". Passer jeg ind i dit verdensbillede, far? 

Jeg føler mig holdt nede og lukket inde, det giver mig lavt selvværd, som jeg må kompensere for 

med cigaretter og hash, og oven i det mørke vintervejr har jeg været depressiv på det sidste. Jeg 

ved ikke, hvad slags råd jeg søger - bare en eller anden form for moralsk støtte eller lignende. 

Hilsen mig 
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Kære mig … 


