
9. gilde 

Til vores møde den 4. februar 2016 havde vi inviteret Sarah Kruse fra 

foreningen ”Hjælp Voldsofre” til et foredrag, som 30 deltog i. 

Sarah tog udgangspunkt i sin egen historie, da hun har mærket voldens 

konsekvenser og selv har måttet kæmpe for at komme videre. For 8 år siden 

blev hun voldtægtsoffer, idet en mand fulgte efter hende fra Jomfru Anegade 

og hjem i hendes lejlighed – uden hun bemærkede det. Der var kamp og 

kvælertag og hun blev truet på livet, så kroppen til sidst lukkede af. Efter 

voldtægten lå hun helt stille af frygt, mens han gik rundt i lejligheden og stjal 

hendes ting, bl.a. mobilen. Sarah tager tøjet på igen og går til Jomfru Anegade 

og får fat på en taxa, som kører hende på Politigården. På grund af travlhed 

skal hun vente, men bliver glemt. Efter en time får hun kontakt med en 

politimand og er i panik. Afhøringen er vanskelig p.g.a. ventetiden – hun kan 

ikke huske noget. Får lov at ringe til sin mor og undersøges på retsmedicinsk 

afdeling. Sover 2 døgn og vågner i kaos. Der er lange ventetider på samtaler og 

politiet har ikke sat efterforskning i gang og hun trues med anklage for falsk 

anmeldelse af voldtægt. Først efter 2 mdr. får hun advokat og laver selv en 

tidslinje for natten. Taler med ny politimand som tror på hende, men desværre 

kan der ikke laves en profil til sammenligning, da der ikke var nok DNA fra 

prøven og hun ikke havde et signalement. 

Efter voldtægten var Sarah sygemeldt i 1½ år og mistede sit hjem, arbejde, 

venner og røg i dyb hul med depression. Voldtægt er tabubelagt og vennerne 

trak sig. En psykolog hjalp ikke meget, men der ser hun en folder fra ”Hjælp 

voldsofre” og ringer til dem. De forstår hende og betaler psykolog og hjælper 

med erstatningssag. Desuden kommer hun på weekend kursus med andre ofre 

og begynder på sport. Får lyst til frivilligt arbejde og laver forretningsplan for 

afd. i Aalborg. At hjælpe andre ofre har givet hende selvværd og alle venner er 

nye. Sarah har lavet et fotoprojekt ”Sæt ofret i centrum” over 12 ofre med 

oplysning på plancher ”Hvorfor er du med” og det gav meget mediedække. Vi 

hørte fortællingen om de 7 af ofrene, bl.a. Johnny Bredahl. Fotoprojektet har 

givet Sarah livet tilbage og hun har opnået følelsen af at gøre en forskel. 

Sarah lever i dag et fornuftigt liv, men går aldrig hjem.  
Hun har igen fået kæreste efter et par vanskelige forhold. Har meget brug for 

tillid. Sarah er 3. generation i Kruse Vask, hvor hun nu arbejder. 



”Hjælpe voldsofre” er en landsdækkende forening, som er 35 år gammel og er 

på finansloven med et tilskud på 2 mio. kr. Arrangerer foredrag og er med i 

høringssvar ved lovgivning. Der er 3 ansatte på kontoret i Randers og mange 

frivillige, som næsten alle har været ofre – enten volds- eller voldtægtsofre. 

Hovedbestyrelsen har 8 medlemmer, heraf Sarah der har stiftet lokalafdelingen 

i Aalborg, som hun er formand for og som har 5 frivillige. Foreningen har eget 

korps af psykologer, læger og advokater, så ofrene kan få en hurtig behandling. 

Hjælper med det retslige og juridiske og får også hjælp andre steder fra. Ca. 

1.000 ofre om året får hjælp gennem foreningen, som også hjælper pårørende 

til voldtægtsofre, bl.a. med weekendkurser. Alle skal huske at informere ofre 

om foreningen, få evt. ofrets telefonnummer og give det til foreningen, som så 

tager kontakt og yder hjælp.  

Mange tog imod opfordringen til at tegne medlemskab. Herefter var der kaffe 

med kagebord. Gildemester Elsa Berglund takkede Sarah for, at hun kunne 

fortælle sin historie og herefter svare på spørgsmål. 

Det var en tankevækkende aften. 

Næste gang vi mødes er til 9. gildes fødselsdag 5. marts på Rold Storkro. 

 


