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l.

INDLEDNING OG PROBLEMSTILLING.

1.1.

Problemstilling.

_ Den foreliggende opgave omhandler et meget alvorligt, endnu kun sparsomt ud
forsket og desværre

tem~eligt

almindeligt forekommende samfundsmæssigt problem

som ikke desto mindre i en årerække har været næsten fuldstændigt tabulagt og

uerkendt for den socialvidenskabelige forskning, men ikke for de kvinder og mænd
som er

hoveda~tøre~ne

af~agtens

på denne

arena, som den voldelige hustrumishand

ling efter min opfattelse er. Det jeg har været optaget af i denne opgave har
været, at

forst~

hvordan en sådan grad af menneskelig afmagt og fornecrelseover

hovedet kan finde sted. Ved hustrumishandling vil jeg foreløbig forstå en sær
lig form for konkret genstandsmæssigt voldelig handlen, som er ensidigt rettet
mod den kvindelige part i forholdet og som resulterer i en fysisk og psykisk be
skadigelse. Jeg har først og fremmest forsøgt at begribe hvilke

~ociale

og psy

kologiske virkningsmekanismer der ligger til grund for den voldelige hustrumis
handling. Det er således primært de soeialpsykologiske årsager til mishandlin
gen og ikke kun sekundært dens virkninger og endnu mindre hvad der kan gøres
'Sand menneskelighed er at handle ud fra det man ved'.

at

fore~ygge

fo~

den der har interesseret mig. Det skyldes ikke en devaluering af

vigtigheden af at beskæftige sig med mishandlingens virknir.ger på både mandens
(Natthew Arnold, Notesbøger (18G8) omskrevet efter
John Fowles, 1969, p.4l4.)

og kvindens personlighed, men er udtryk for en afgrænsning, idet jeg også selv
~at

et kendskab til årsagerne nødvendigvis må gå forud for en bevidst

indgriben.

{

Gennem min beskæftigelse med problemstillingen rejste der sig imidlertid hur
tigt en række problemer og modsigelser som er baggrunden for at jeg har forsøgt
at komme omkring problemstillingen på den måde som den foreliggende opgave er
resultatet af. Det viste sig nødvendigt for mig at overveje hvad aggressiv og
voldelig h4ndlen egentlig er for noget på det specifikt

hu~ane

udviklingsniveau,

idet mange af de eksisterende teorier efter min opfattelse forbigår dette pro
blem. Den første del af opgaven er derfor et

fors~g

på at bestemme hvad det spe

cifikke ved den menneskelige aggressive og voldelige handlen er. l denne forbin
delse kunne jeg ikke umiddelbart gribe til eksisterende bestemmelser men har for
søgt indenfor min teoretiske og

~etodiske

referenceramme at nå frem til et så

dant begreb om den specifikt humane aggressive og voldelige handlen, som bygger
på rorskellig litteratur,

~en

som forsøger at opstille en selvstændig bestemmel

se på baggrund heraf. Dette udmøntes i en afgrænsning mellem tre forskellige
handleforme~,

den kooperative, aggressive og voldelige handlen.

Det andet oroblem som rejste sig var på hvilken måde den voldelige hustrumishand
ling er knyttet til familien. Er. bestemmelse af familien forekommer derfor at
være helt basal og central

for

en forståeloe af den voldelige hustrumishandling.

Jeg har derfor forsøgt at fremdrage en række socialpsykologiske udviklingstenden
ser som karakteriserer familien i vores samfund og som må tænkes ~t ligge ligge

2
3

til grund for den voldelige
i

hustru~ishandling

den specifikke form den antager. I

denn~

d.v.s. muliggøre dens

foreko~st

analyse af familien forsøger jeg at

fremdrage og fastr.olde de almene væsentlige træk ved familien i et

sa~fundsmæs

sigt historisk perspektiv i relation til hustrumisnandlingen rnulighedsbetingel
socia~psykologiske

ser. De

udviklingstend~nser

vd familien omfatter hovedsage

ligt dens Objektive reproduktive funktioner, de ideologiske og
former son er knyttet
~

t~l

familien, f'amilicns specif'j kke

~,

obj~ktive

tanka

visse komr.1Unika

og interpersonelle relationer og kønsspecifikt betingede momenter ved man

dens og kvindens individualitetsformer i familien.

Ge~nem

analysen af disse for

hold prøver jeg at pege hvordan den voldelige handlen er knyttet til nogle 01
mene forhold ved familien som unuer
~lå

om

i

ti1~pidsede

aktlJa1gpnetiske betingelser kan

voldelig handlen. Dette resultere i et forsøg på at bestemme hvori pro

blemet egentlig består i den voldelige familie hvor den kvindelige pErt mishand
les.
Dette føres videre i det sidste afsnit som indeholder

no~le

forsøger på

af hustruvold. Jeg

baggrund heraf at bestemme hvori hustrumishaIll.l1ingen egentlige pa

radoks består ved at gribe tilbage til
lens

udforskning~n

kategori~lle

bestemmelser.

~ine

baste~me13erne

egne

te~retiske

af den voldelige

hand

og metodiske overvejelser

over den voldelige handlen og den voldelige hustrumishandling fremlægger heni
gennem opgaven udvikling i relation til den inddragede litteratur Dg de proble_
mer som stiller sig inl1hu1d.smæssigt. Jeg prøver således at fremlægge nogle te
ste~melser

af hustrumishandlingens sociale og psykologiske momenter som må op

fattes som

prob}embeste~melse

først og fremmest - en prOblem bestemmelse som kun

angiver en: nulig retning for hvordan det paradOksale
manden overhovedet bliver voldelig

i

l

hu~trumi3hllnd1ingen,

at

forsøget på at sikre sin egen basis i for

hold til kvinde og at kvinden overhovedet forbliver i et denne umenneskelige
og diabolske arena af afmagt. Jeg giver således ikke noget endeligt bud på en
forklaring og løsning af hU3trumishandlingens. tenreLiske endsige praktiske pro
blemer, hvilket efter min opfattelse også ville kræve yderligere analyser og ik
ke mindst inddra2else af konkret aktualempirisk materiale om såvel den mishand
lede kvinde

so~

den voldelige mand.

Jeg har kaldt opgaven for 'afmagtens magtr:lidler' rOl-ui uette efter min opfattel
se, som det også 'III rremgå af opgavens overvejelser, er det basale ved den vol
delige handlen og fcrdi det

vo~delige

forhold nellem mand og kvinde der;fremtræ

der for os som hustrumishandling forekommer at være en endda dobbelt og genSi
dig handlen i afmagt. Vold som løsning på menlleskelige konflikter forekommer
bortset fra g,nske enkc!l.te genuine undta2elsesti1fæ1de både i et samfundsmæssigt
politisk

o~

globalt perspektiv som i det enkelte individ tilfælde at være per

spektivløs Dg afmægtig, en fornægtelse af mennesket SDm subjekt, samtldlg

Husspetakler _ en oplevelse.

Ligeså afmægtig som voldens væsen dybest set er ligeså afmægtig kan man føle
sig hvis man pludselig konfronteres med dens hæslige tilsynekomst i ens eget
liv en skønne cag. Jeg vil derfor ikke undlade at
ganSke uventet brød inri i mit liv.

beretL~ om en oplevelse

For negle år tilbage bOede jeg sann,," ræd min

m~d

at vold imidlertid er et fundamental t sarnfundsm1l'3sigt og psykologiSk fænoIJen.

som

kæreste i en kondem

neret cq saneringsm:xlen le) lighed i en af den indre bys brokvarterer • En
dag henunder aften, befandt jeg mig sarrrren ræd min pige i et af lejlighedens

værelser. Jeg

~usker,

at vi ne::op havde haft et mindre skanderi , rren ikke

an hvad, da vi begge bliver oprærhrmre på nCX31e uvante sp:=tak1er fra natx>
lejligheden, hvorfra vi ellers normalt ikke hører særlig neget. Ingen af os

tager imidlertid nogen særlig notits heraf

O;;

heden, indtil det pludselig ringer vo1dsant

skyder det atter ud af bevids

på doren flere gange. Jeg går

ud for at &lne døren cg ser at en lille dreng på cmkring en 7

overvejelser til

en teori om dan voldelige hustrunishandling gennem inddragelse af forskellig em
piriske og teoretiske analyser og ansatser i

1.2.

år står

i nat

tøj cq bare tæer CXJ ser termelig vild CX3 forskramt ud på sanne tid. Jeg kan

se at han er kcmret ud fra nabolej ligheden overfor, da døren står halvåben.
Fra lejligheden overfor lyder der råbEm 0;1 sk::"igen cg man kan høre at nogen
smadrer ting i gul\l'et, at der hulkes C'X3 skriges endnu tære. Alt irrens dette

står på i løbet af et halvt minut råber den lille dreng, der nu er på vej ind
i lejligheden, at jeg skal skynde mig at ringe efter politiet. NCXJet forvir

ret

O;;

uralig følger jeg efter drengen, san h:u" bevæget sig ind i værelset

hvor min pige befinder sig

O]

kravler uden at sige neget C9 ti lsyneladende

helt tryg ved situationen op i vores seng, laqger sig under dynen C9 begynder

at l æse tegr.eserieblade, rrere eller mindre

sall

cm

ær

intet er at wxe bange

for nu. Inden vi har nået at spørge drengen an hvad der foregår, har han gen
tagne gange bedt os an at ringe til pol itiet. Da jeg går ud for at lukke dø

ren til vores lejlighed rrøder der mig et forfærdeligt syn i stuen. En kvinde
på ca. 35

år kcm:er kcmær halvt vaklende cg halvt løbende ind g<=1IDem rumet.

Hun har kun ganske lidt iturevel tøj på, hendes krop er fyldt JTed rrærker efter

slag CX3 ansigtet er tntalt forslået cg fyldt ræ.d blad, hun hulker fortvivlet

cg ser sig hjælpeløs C9 rådvild :::undt i lejligheden, sem an hun sø:Jer et sted
at skjule sig. "Allerede inden jeg når at orientere mig i situationen sparkes
vores hoveddzlr ep em mand, san under høj rål:::en O; skrigen forbandelser cg eder
cg sem fTDd al voldens mimik cg gestikulation forlanger at få at vide hvor hans

kone befinder sig. Kvinden er irridlertid løl::et ind i et af lejlighedens bage
ste .rum CX3 har gent sig opdager jeg senere. Jeg prøver forgaves at. 5:lrt:te mig
iræUern cg forsøge at dy~::>e den ophi&cde mand ned cg spørger hvad der foregår.
Dette resulterer imidlertid kun i flere trusler, eder cg forbandelser eg først
da mn pige -Kommer ud fra værelset cg blander sig idet hun neget bestemt for

tæller ham at han intet har at gøre i vores lejlighed cg a.t han :1:lC'æs gå

~

es ha n overhovedel al høre hV<;1d der bliver sagt. Han fortsætter imidlertid

4

5

ræd at råbe og true, især mig, hvis ikke vi makker ret og situationen er y

te sig. Vi opfordrer hende til at få lavet et politihold på [MOden alle=eæ

derts tilspidset og både min pige og jeg er ternælig rådvilde og bange for

sarrmæ aften. Hun afviser imidlertid forslaget idet hun bliveE...nere og roore
baggatelll~erende

hvad situationen kan udvikle slg til, hvis ikke vi på en elller anden måde

får ham ud af lej lig:eden. Han begynder at gå rundt i stuen og køkkenet mens
han råber og truer

05

og udglattende og

distan~er~tl

forhold til begivenhederne.

5armen finder vi ud af at kontakte en af hendes bekendte, san lover at tage
.iIrod hende og sørge for et sted for hende og barnet. Vi låner dem begge

både på l i'let og ræd tørre tiESk, samtidig ræd at han

n0

sa'nler forskellige genstande op at smider dem igen. Vi er naturligvis teme

get tøj og noc;rlc penge og tag€'r efter negle tiIæ.rs forløb afsked ned dem.

lig rystede og bange over det der er sket, i liZl:et af så kort tid. det hele

Vi føler os

varede II'åske mindre end 20 minutter. lmid1etid har nu også nogle af underte

jeg mig så rastløs og oprevet at jeg ikke ved hvad jeg ski1l. gøre af mig s'elv

ægge

hovedrystenæ bar.ge og afrrægtige. Senere på aftenen føler

bc.ol::!rne hørt lanren op er komet op ovenpå og står og iagttager os ude fra

jeg har i bogstaveligste forstand kva1n'e over det der er sket, jeg bliver

roveddøren. Jeg går hen til Cern og spørger fortvivlet og opgivende an hvad de.

.nødt. til at gå ud. Jeg slentrer rundt

i den indre bys nattegader cg billeær

mener jeg/vi skal gøre, så .situationen ikke eskalerer endnu mere. Da vi gan

bliver ved at fare gennem mit hoved, jeg tænker igen og igen på hvor&n

ske enk€lt ikke tør gøre alvor af truslen an at ringe efter politiet, m=ns

sådan nogeL overhovedet kan lade sig gøre i Vores samfund. hvor uhyggeligt

manden ser på æt, fordi han virker fuldstændig ude af kontrol rred sig selv

almindeligt. sådan noget er, var det ikke 'husspetakler' de kaldte det, jeg

sem han udelukkende handler i affekt, bli"'E!r vi enige an at undertx:::erne skal

tænker ;oå denne mand og på mine egne aggressioner og følelser i konflikter

ringe efter pali tiet og bede dem an at kaure hurtigst lmJligt. De ImSte 10

på det skænderi jeg umiddelbart forinden havde ned min kæreste - har jeg

minutter går således i panikagtig frygt for at han skal opdage hvor konen er

selv en splint i øjet f emsider bliver. jeg endelig tIæt cg går hjem.

og tiltrænge sig adgang til væt"elset. vi forsø:Jer at tale roligt til ham og
udnytte den spinkle følelse af sikkerhed. vi kan fornemre vi har i at han be

finder sig frennede rrenneskers private lejlighed, men er hele tiden sk:cæTLt o
ver at han alligvel vil gå arrok.. lian virker fuldstændig i affekt og sviner os
til med alle lmJlige trusler og farbar,delser:og bliver ved at påstå at vi er
rredlermer af en eller anden sekt eller sarrrrensværgelse m:d. ham, nen at han nok
~al

få ram på os såvel sem po! konen. Politiet al"lkctrtær imidlertid, hvilket

har en umiddelbar effekt på voldstnanden. ;selvem han dcq stadig er voldsarrt

aggressiv verbalt og truer ned at ville terrorisere hele q:::gangen. Vi forlan

ger

na.tur~igvis

at de fjerner m::mden fra vores lejlighed hvor han intet har

at gøre og sætter ham fast eftersan han har gennembanket kvinden, der viser
sig at \.I<ere hans eks-hustru. sem han har opsøgt tidligere på aftenen, hvor hun
har lukket ham ind. POlit.i.t:etjentene betragter imidlertid ikke sagen sm sær
lig alvorlig og rreær blot der er tale cm, alminde1.lge husspetakler og spørger
ovenikøbet min pi~ og jeg

lQl1

vi måske aldrig har skær.dtes ned hinanden. De

fortælller at de ikke kan S::rtte maneen

:f2St

fordi konen jJc:<e har nD;'let politi

hold på roanæ:l, Iren at hvis vi ønsker at anrrelde ham for ulovligt indbrud i
vores lejlighed ka nde godt sætte ham fast. Det ser vi i situationne

gruna til og beder

dem blot

Oll

do:J ingen

at fjerne m:mden fra ejendomen. Dette lykkes

ansider for p::>litibetjentene at få lTanæn til at gå ræd frivilligt. Vi ånder
naturli~vi$

lettede op og

forsøge~~

dog stadig ræd angsten sidder.de i krop

pen for at hen vil verde tilabge, at tuge os af barnet og af kvinden. Drengen
virker, hvem dFrkan begribe det, ufattelig rolig, rærm:=ts sem em han har ople
vet det flere gange før. Kvinden er i t'egyndelsen ret chokeret og er ikke til
at få et sarmenh'myende ord ud af. Men eftel:' en tirres tid J.:::egynær hun at fat

ii

7

6

I.

1.1.

kret

ET FORSØG pA EN KA!EGORIEL BESTEMMELSE AF DF.N AGGRESSIVE & VOLDELIGE
HANDLEN PÅ DET SAMFUNDSTEORETISKE UDVIKLINGSNIVEAU.

~og

'Grundlegung der Psychologie' (1983) når Holzkamp

at bestemme fem

'5truktu~niveauer'

i

d~n

fre~

Uanset hvordan man går frem, nen tager man udgangspunKt i de unlddelbart fo

til,

religgende fremtrædelser for 'aggrCSflion' og 'voln', j3 så bliver resultatet

individualvidenSkabelige kategori ud

vikling, 30m jeg kort skal ridse op. For det

først~det samfundsteoretiske

strukturniveau, hvor det drejer sig om kategorielt, at begribe de historisk
bestemte objektive livsbetingelser, d.v,s. deres

lethed'

sa~t

'totalsamfundsm~ssige formid

de~es form~tionsspecifikke udprægning

i bestemte situations- og

positionsspecifikke betingelser indenfor den arDejdsdelte helhedsstruktur.
Dern~st

skal begribe betydnings-, hanniesammenhænge og tankeformer, som ligger i

?e objektive livsbetingelser. Det andet

kategorin1Vea~er et

decideret

's~b

jektvidenskabeligt ' formidlingsniveau, som skal indfange de 'subjektive hand
legrunde', d.v.s. de
livsbetingelser,

s~bjektivt

al~så

ha~dlir.gsdrelevante

aspek~er

af de objektive

de psykiske funktionsaspekter af 'handleevnen', som er

'begrundet' i de objektive betingelser og som er handleevnen umiddelbare indi
viduelt-sociale

'pr~mis5er'.

Det fjerde

nivea~er det lndiviuual-5Ubjekt~i

denskabelige, som skal indfange den individuelle handleevnes o
psykisk~

dimensior.er og aspekter. Endelig de

befindendes

5) biologisk-fysiologiske niveau

som er kategorier til at begribe det usoecifikke biologiske grundlag for det
psykiske.

res~ltat

er en

håbl~s

sammenblanding af biologiSke, personlighedsteoretiSKe. socialpsykologiske og
politisk-økonomiske fænomener på den ene side eller en reduktion af fænomenet
på den

and~n ~ide.

Denne tilstand af haby:onisk forvirring i begreberne, sam

menblanding af niveauer og reduktionisme der hersker i den tratlonelle psyko
så meget udtryk for vanskeligheder meel at begribe denne forskningsgenstands
komplekoitct eller lignende, men er snarere udtryk for selve den basale mangel
på en begrundet teoretisk og metodologisk fremgangsmåde, som slår igennem på
dette forskningsområje. Den traditionelle psykologiS og samfund$Videnllkabs vil_
kårligt definitoriske .fremgangsmåde er
de

funk~ionelt

simpel~hen

ikke i stand til at indfange

væsentlige dimensioner ved den aggressive og voldelige handlen

begrebsligt (Jvf. Holzkamp,K., 1977bi. Derfor er der til stadighed kontroverser
mellem forskelige skoler såsom instinktteoretlKere, driftsteorier, innlærines
teorier, sociale indlæringsteorier, strukturelle teorier etc., som imidlertid
ikke kan afgøres. Kontroversen mellem driftsteoretikere og og indlæringsteore
tikere om hvorvidt aggressiv og voldelig handlen er
nem forstærkning evt. gennem

so~ial modelindl~ring

~edfødt

eller

~~rt

gen

(Bandura,A •• 1973,jvf. Graa

bæk,J. et al., 19R4) kan overhovedet ikke afgøres, fordi man simpelthed ikke

-Ser vi i denne sanmenhæng bort fra det uspecifikke biologiske grundlag har vi
altså så at sige to overordnede hovedstrukturniveauer, nemlig det samfundsteo
retiske og det individualvidenskabelige niveau, hvor den kritiske psykologi
altså søger at danne 'formidlingskategorier. MIt

~rind~

er ikke her at diskute

re hvorvidt der. er lykkedes a~ formidle mellem det objekti~e og det subjektive.
Min problemstilling
'Gru~dlegung'

skabelig

det samme: en vilkårlig d=finitorisk bestemmelse, hvis

logiske og samfundsvidenskabelige forskning i 'aggression' og 'vold', er ikke

konmer niVEauerne i den individualvidenskabelige kategoridannelse. Det

første niVEau her er@de individualvijenskabelige 'rormidlingskategorier',
so~

og volnelige handleformer, som eksempelvis

1.2. Fremgangsmåde.

IndlednllJg & problcrr.stilling.

I sin

genstandsmæs~ige aggreG~ive

nen særlise form som hustrumlshandlingen er.

e~

en helt anden, nemlig den, at så vidt jeg kan læse

er der ikke

bestemmel~e

ar

hve~ken

dc~

nogen

samfu~dsteor~tisk elle~

indiviaualvinen

aggressive og voldelige handlen. Erter min opfattel

se er den aggressive og voldelige handlen et så fundarrentalt fænomen at en ka
tegoriel bestemmelse heraf er både mulig og nødvendig for en kritisk

subje~tvi

denskab. Den aggressive og voldelige handlen er så rundamentalt et socialt og
~sykologiok f~nomen,

at net rrå tilhøre både den samfundsteoretiske og individu

alvidenskabelige kategoridannelse, d.v.s. indgå i en kritisk subjektvidenskabs
basisteori •
Formålet med og problernstillingc f'or dette Bfsnit er derfor at prøve at nå :frem
til en bestemmelse af den aggressive og voldelige handlen på det specifikt
humane udviklingsniveau, som forudsætning for at undersøge og forstå mere Kon

råder over de teoretisk-metodiske midler hvormed en afgrænsning af deres ind
byrdes gyldighedsområde kan foretages. Strengt taget er det i virkeligheden
heller ikke en kontrovers om selve genstanden 'aggressiv og voldelig handlen'.
selvom det kan se sådan ud, men om grundlæggende forskelige paradigmer - men
selve paradigmet og de deri indeholdte teoretiske og metodiske grundbegreber be
røres overhovedet ikke af diskussionen. Når en instinktteoretiker og en ind læ
ring~teoretiKcr

diskuterer om aggressiv og voldelig handlen, så forudsættes en

bestemt forskellig teoretisk og metodisk grundbegrebslighed som f.ex.

'instinkt

begrbet' og 'forstærkningsbegerebet' som releVante til at forklare 'indlæring'
og 'motivation' på det specifikt humane udviKlingsniveau. Denne vilkårligt de
fini~oriske

fremgangsmåde har resulteret i at der idag næppe er noget mere intet_.

sigende og overbelastet begreb end 'aggression' hhv. 'aggressivitet' og 'vo:d'.
hvor forSkellige niveauer af biologiske, personligl:u:;dteorctiJilke, socialpsykolo
giske og politisk-okonomiske begreber er sammenvævet.

9
8

lige

Hvis man altså ikke vil gå vilkårligt definitorisk frem og tage udgangspunkt
i

de umiddelbart foreliggende fremtrædelsesformer ror

'~ggre5sionl

og 'vold'

i

ge at gå historisk frem og forsøge derigennem at bestemme fænomenets mere basa
le grundformer Og derefter forsøge at rekonstruere dets differentiering op gen

abstr~kte

fra det

tade

;Z':ft'!

d~res

udviklingshistorie (jvf.

logisk-hl~~o1"iske

fremgangs~åd~

lim2 på grundlag af de

le udvikling er determineret

vir~e1ige

af

det såkaldte 'agoniske adfærdssystem' {flugt/angreb), hvorimod den uspecifik

isolation, som her vil sige betingelser, som forhIndrer eller begrænser dyrets
naturlige udvekslIng med den biologiske artsspecifikke omverden.

cifikke aggressive adfærd efter den ubetingede reaktions mønster. på dette oi
vaeu består durenes behov overvejende af

individu~l

behov etc. Men også en begyndende emotionel regulation af organismen behovs

liv og af 3) den individualhistoriske udvikling i de speci

tilfredsstillelse g~r sig gældende. Udløsningen af specifik aggressiv adf~rd

vil derfor i min

reguleres ov~rvejendc rent central nervøst afhængig af organismens indre be

bestemmelse af uen aggre3sive og voldelige handlen forsøge at anvende denne
metodiske fremgangsmåde i princippet. Naturligvis med

d~t

sanseligt-vitale behov. En mang

ændringer i dyrets homøostatiske stofskifteværdier som sult, tørst, seksual

Udvikling. 2) af den samfundsmæssige udformning
J~g

~ent

lende behovstilfredst1lllese genspejles på'dette niveau fysiologiSK ger~em

1) den naturhistoriske udvikling son

fikke samfUndsmæssige forhold (Jvf. HOlzkamp,K., 1979a).

varlende rremtrædel

på det elementært-sensoriske virksomheds- og afbilledeniveau udløses den spe

materielle livs

tilstrækkeligt, at pege på at den

h1stori~k

~enneskelig

mer~eskelige

af det

d~t

i den

~eget

og afbilledeniveaer, indordner Gellert

1.3.1. Det elementært sensoriske niVeau.

Dreicr,O.,1974).

at begribe den menneskelige udvik

obje~tiv~ n0dv~ndigheder

proces. I vores sammenhæng er

forbetingelse for

fDrs~eer

Holzka~p.K.,1974;

virk~omheds-

ke aggressive adfærd placeres i et system af adfærdmåder under betingelser af

idet den søger at afdække den indre logik i fremtrædelsesformerne og sam

tldig indfange

Den

til det konkrete' og denne metode er en historisk-logisk me

behov optimale livsbetingelser m.h.t. liv5sikring og forplant

ses former på de forskellige

ja så ~~ m~n gå rra det ab5trakt~ til det kon~rete og ikke omvendt. Det vil si

nem udviklingsprocessen. Denne metode betegnede Marx (1974) som at 'stige op

b~ologiske

ning. Denne specifikke aggressive adfærd, som har

findende genspejlet i form af stofskifteuligevægt/ligevægt og emotioner under

forbehold, at jeg

tilstedeværelsen af artsfæller. som udsender de aggresslonsaudløscndc in~or

ikke indenfor denne opgaves rammer kan gennemføre en sådan analyse og rekon

rnationer primært i form af enk~ltstimuli som f.e~. farve, lugt o.lign. ikke

struktion af aggressionens funktionsaspekt i en omfattende betydning, men det

genstandsmæssigt sammensatete stimulikomplekser. Den specifikke aggressive ad

jeg 0naker er at angive en retning herfor og nogle nødvendige skridt i en så

fæd tjener til at sikre organismens sanseligt-vitale overlevelse gennem

dan analyse.

Q
1.3. Instinktets sprængnin 6 & udvilin~e~ af den individuelle lære- og
udviklingsevne; Den aggressive adf~rds Dsykofylogenese.

el~

mentære fysiologiske og motoris~e reaktioner. En uspceifik aggressiv adfærd
forekommer her primært som følge af en inadækvat genspejlings- og perceptions
vrksomhed, f.ex. som følge af ødelæggelse af eller dysfunktionelt receptoror
gan. på grund af disse isolerende betingelser overskrides dyrets biologiske

En fylogenetisk oprindelses- og differentieringsanalyse af det aggressive

fun~

tionsaspekts udformning viser sig at være et endog meget plastisk og naturhi
storisk

fora~derligt

fænomen. En

aO~dt5

til en oådan analyse har GeIlert (1983a

1983b) foretaget. Grundlaget er Leontjews (1977)
grundform og differentiering i

psykofylogenese~

abstraktio~

og endelig 4) intellektets sta

diuffi. Jeg kan naturligvis ikke her resumere denne rekonstruktion af den aggres
n~jes

med at sammenfatte nogle

væs~ent

lige resultater af Gellerts a~alyse, fr~m til menneskets Og s~mfundets opståen
i dyr-menneske_overgangsfe1tet.
mod, at begrænse et andet dyrs biOlogiske liVSbetingelser for at forbedre eg
ne livsbetingelser' (Gellert, 19B3a,p.7n). Der kan skelnes mellem e~uspe
og

en~ specifik

agoressiv adfærd. Den specifikke aggressive

1.3.2.
Med det

adf~rd

er

objektivt biologisk adækvat, idet den retter sig mod at realisere dyret natur-

D~t

pereeptivt sensoriske niveau.

~valitative

spring til den perceptive psykes udviklingsniveau ændrer

også strukturen i virksomheden og afbilledeorganisationen sig. Adskillelsen
mellem et perceptivt-sensorisk og et perceptivt-operativt niveau er begrundet
i en kvantitativ differentiering i niveauet ~or fisk, krybdyr, amfibier, fug
le (pereeptiv_sensorisk) og niveauet for pattedyr (perceptivt-operativ). Det
er

Gellert bestemmer den aggressive adfærd hos dyr, som en 'adfærd der er rettet

~

te betingelser.

i forskellige virksomheds- og

percept~vt_operative psyke

sive adfærds udviklingshistorie, men vil

forsøg på at kompensere og tilpasse sig den biologiske omverden under inadækva

af det psykiskes

afbilledeniveauer: 1) den elementært-sensoriske psyke, 2) den pereeptivt_sen.
soriske psyke, 3) den

stabilitetsgrænser hvorved den uspeeifikke aggressive adfærd aktiveres som

kara~teristisk, at det først er med pattedyrenes udvikling at en egentlig

kortikal udvikling og styring finder sted. (Jvf. også Maele~nS tredeling af
hjernens rylogene3e i en 'reptilhjerne' , en 'primitiv pattedyrshjerne' og en
'avanceret pattedyrshjerne som svarer til systemerne: hjernestanme, limbidske
system og cortex; Engelsted,N., 1978)

(

10

11

på det reptile niveau udløses den specifikke aggressive adfærd efter nogenlun
de samme principper .som på den forgående

s~llsori:Jke

derfor også varit:,re af"hængig af den artspecifikke og ind::i..

":i. du
~ .:::t... le lær-eerfarlng.
.
.... eCi:f.
ke aggresssive adf"ærdsrepertoire, det bliver stodigt mil').,...
.....re-r~:Jo.. ~ke 0'-'Q USpeo"J. fOk
J.
nu også sit<;ringen af organismernes ekspl~rattve behovst::'i..l
::t..~idt
og tjen
f'J:"'cQ~
er
1::: i 11else.
1.3.4. lntellek~ets stadium.

9Rykes trin I d. V.9. efter

Den generelle udviklingstendens er en udvidelse af det

den ubetingede reaktions mønster. Men efterhånden kan også en betinget aggres
siv adf'J!rd ia.e:ttages aller-",de hos fisk. Det er karakteristisk at jo højere op
i

fylogenesen 'Il kommer desto mere kOTlpllct:=ret og varibel bliver dell spo:::if'ik

ke aggressive adf",rd. Komplicerlngen af den sp-ecifikke aggressive affærds re

pertoire skyldes først og fremmest den perceptive

psyke~ evn~

til en

gensta~s-

'

2,.

mæssig genSpejling om omverdenen. Artsfæller genspejles som objeKter, kan 'lur-

~motionelt og adfærden afpasses plastisk

i

c'

o~

den aggressive adfærd udløses
ek~ompel

SOlTo

en bestemt bevæzelseskoordination. Et

herpå er hUndestejlen

'territo~iale a~·e5::::ivitet'

de højere P~"1:t.

tager uet eggressive adfærdsrepertoire en anseelig kOIf\~l

f;!dy:t"'

eksi~

at

~~.

gaver (Jvf. Leontje~J 19??). Dyret bliver i stmld til

i for

.. t

'

1..1O::>e to-rasede op_

""e

Cl

~ n.~Pejh

bindelse med parringstiden, hvor en bestemt instinktivaktivitetssekvens udlø

forskellige objekter kan stå i til hinanden. Især I.ld\t-.:il<;1.i

ses af bestemt rød fnrve på bugen. Den røde farv~ på undersiden fungerer som
'nøglestimulus' og udløser på en artnpecifik måde gennem en medfødt udløsnings

tedyrs primitive hierarkiske social- og konmunikat.iot).!S t
g~ af de højere pat
~
.
s t'ukt
lerende lnd pa det aggreszJ.ve adfærdsrepertou"c. Man k;
'Urer vicker regu_

mekanisme cen for hundestejlen karakteristiske bevægelseskoordination.

genstande som andre arb;fæller nu kan anvendes som 'lnid

4

an ob

~

1.3.3.

frontatJ.oner. Det er karaJo::teristisk at den aggress1"e-

Det perceptivt-operative niveau.

alcoecifikt, modiUceret gennem den stigende botydn:i.1

~el"vere.

at såvel

..

J.. aggressive kon

adfæt"
ti

Ig sOm

det :forhold

udl0se.s individu_

Udover sikringen af orBanismens sanseligt-vitale overlevelse og behov begynder

lære- og udvlklingsevne her antager. Den aggressive

den spec.i.fiKke aggressive adfærd her, iS<fr med udv.i.klingen af organismernes

blanLlt anare SO&'l indsættes 1 bestemte si tuative ltot),1:; k

er- her

'kontrol-, eksplorations- og nysgerrighedsbehov' (Osterkamp,U. ,1975) på patte

gende k02,nitiv regu1ation og kontrol,

~derlagt en sti_

dyrsniveau også at tjene til at sikre organismens 'cksplorative'
stillelse. Den ::;pecifikke a,ggressive

ad:f~rd

behov5til~reds

q

d

den individuelle

l"ær-d

~
5010 også kan :re:s.\Jlte

~n mulighed

omstrukturering Df af aktiviteten. Det bliver i st.:io

re i en fuldstamdig
""en(ie
le og situative kontekst SOr.l bcstell".mer ud-løsningen. af
&r-a:d den totale Socla_

opbygges her i stadig ::::tigende grad

den

pla~tisk og stadigt mere afhængig af også individuelt modificerhare læreerfa

Den enkel te organisme er i stand til en h"j grad ~f' i

ringer indenfor- både l1vssikrineens og forplantnoingens funktionskreds. Ned

Ddf~rd i overenstemmelse med den s~~.lal e o dUel afpasning af
ganisation. Selv næsten 'personliee' relationer 1;'[~1.1
g kommunikative or-

den stigende 'individualiser:ng' af
n~vnte

organi::::~erne

udvikles Udover 1c tidlieere

på reglllationen af <1dfa:rden. Dyret bliver i stand ti

'indiVidualiserede betydningsenheder' son besteæmer udløsningen af sper.if"ik

således stille spørg::;målotegn ved begrbet om den rent instinktivt fastlagte og
udvikll~gen

r.

Iler er netop at den aggreSsive adf... rd i stil"ende grad er individuelt modincer

er- i stigende grad en adfærdsmulighed blandt andre lndenfor det agonI ske ad
på den perceptlve psykes

Udvlkllngsn~veau

er den uspeclflkke ag
SO;]l

begrænser

crganlsmens sansellgt-vltale og eksplo~atlve behovst21tredst.t11else. Den u-

I

, 19(2)

afgørendp. betydning af

. .

specifikke atRressive adfærd ~å og~å her ses som organismens forsøg på ad~p
tivt og kompenserende a"':: tilpasse sig et lavere niveau i virksomheden og afbil-l
ledet ene det fylogenetisk potentielle niveau. Dens fremtrædelse~forll1er vil

l30lfl b

gre.<;sive adfærd her er nøje sammer.hængende mcd O~b.
e~rærter at den ag_
",a.nlsmen
dende i et situativt forhold til andre artsræller
6 emotionelle befin_
• Den
aufærd bliver i tiltagene grnd afhængig af" orga.~.
~ecifikke
aggressive
.1Slllerne'l
--
ti ve strukturer. Forsøg med isoleret opdragelSe ar
sOClale og komrnunika_
rheslJ.s
socialt uepriverende betingelser {Harlow & Harlew
aber d.v.s. under

bar overfor det f)logenetJ.sk fastlagte adfærdsrepertolre. Den aggressive adf"ærd!'

f~rd~system.

t'rtater virker her ind

hele individualiteten i relation til oreverdensbeti l emotionelt at 2enspejle
• .
"
ngelsern
baseret pa observatl0ner af aggresslv adfærd hos hø"
e. Undersøgelser
Jere Pt
ner er uhyre kompleks, varieret og bundet til Sltu
fluater Vi5cr at den_
atl ve s
Således nævner Angst lGellert,1983a) ikke mlndr~ e
o~iale kontekster
nd32f
•
af aggressinnsudløsende s1tua~ioner hos Javanerabe
o~skellige kategorier

aggressiv adfærd. Senest på det pereep~ivt-operative udviklingsniveau må man

greSSlve adfærd aft,<eng.tg af flere mullge .t50lerencf'! betlngelser

<::.l.e:,gre~sive adfærd.

el:! Pt-i

'artssper.ifikke typer af betydningenheder' {f.ex. hundestejlens røde

rigide udløsning af den aggress.i.ve adfærd. Det karakteristiske for

ndi'l'i

den aggressive

farve) også med den lnuivi1uelle læreevne og emotionalitetens diff"erentiering

V
I

~ Udvikling an

som modsvarer dette virksomheds- og afbillede niveaus
~ rgani 1:: e t og plasti CJ.. t e t
.
Denne struktur muliggør nu ikke blot el) genspejl1ng at'"
~~tion.<;strUktur
enkel
•
også relationer mellem objekter. Det bliver Lex. mulJ..~,....
te objekter men

forhold hertil. Et genstar.ds

mil':J::::igt stimulikolllpleKs kan :n,ttes i relation tl1 organismens eget bef"indende

klassisk

Når vi når !rem til intellektets stadium i

Sj.......

:

~

•

de

sociale

0l1;

kommunlkati

ve strukt

Peger også på den

den uspecJ.flKke aggressive adfærds udløsning. ~
\.Ires betydning for
'-0<:1al t de .
rer førs t med ti lbagetrækning og apati, sene:t'e med
Prlverede aber reage_
d&g··e
adfærd når de sættes ud blClndt andre artsfællel".
. sSiv og autoaggressiv

"~c{

~~

;:~l
t::c~
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1.3.5.

Sammenfatn'..ng & konldu,:;ioo.

1.4.

~

q
l~

Hominisering; Dannelsen af menneskets samfundsmæssi2e natur.

Sammenfattende må vi konkludere at i psykofylogenesen er fænomenet aggressiv
adfFrd udtryk for både en specifik og en uspecifik aggre5sion. den specifikke
aggression tjener sik:-ingen af organismernes sanseligt-vi tale

På abggrund af dette

og·_;k~~~·~;~ti~

n0dve~digvis

kortfattede og skitseagtige resume af den

aggressive adfærds psykofylogenetiske differentiering er spørgsmålet nu hvor

b;hov ind:?nfor livssikringens og forDlantningens funktionskredse og er en og

dan den aggressIve og voldelige handlen differentieres og specificeres på det

jektivt adækvat aggression. D!U' ''5pe,ifikke aggression er organismernes reakti

specifikt menneskelige udviklingsniveau, altsa hvordan vi begrebsligt kan ind
fange den specifikt humane aggressive og voldelige handlelJ. Som Holzkamp i sin

on på isolerende betingelser af forskellig art og er

e~forSøg på

adaptivt at

komopensere for at det ikke er muligt at opretholde en udveksling med omverde

'Grundlegung' argumenterer indeående for under revision af tidligere metodolo-

nen på det artsspeciflkke virksomhecs_ og afbilningsnivear. Det vil sige at

giske selvmisforståelser er det ikke muligt at videreføre en rent funktional

det er en objektivt og udviklingslogisk adækvat aggression, som imidlertid

historisk fremgangsmåde efter det såkaldte andet kvalitative spring i menneskets

er subjektivt inadækvat beroende på en dysfunktion i dyrets artspeclflkke

tilblivelsesproce5, fordi den funktionalhistoriske differentieringsanalyse er

og afbilledemulighedel" under betingelser af isolation. Begge

undet og begrænset til den rent genetiske videregive Ise af information. Denne

vlrksomh~ds-

former er uhyre komplekse og histor:sk foranderlige afhængig af niveauet af

funktional-historiske fremgangsmåde finuer al toå si t gyldighedsområde i og mee

det psyklskes fylogenetiske udvikling. PÅ den baggrund er antagelsen af et

de~

enhcdsligt

instink~ivt

fastlagt, rigidt aggressivt adfærdsrepertoire i form

mindst hvis et sådan begreb

og~å

skal

o~ratte

skelige aggressive handlen. Både den specifikke og

funktional-historisk rekonstruktion af den aggressive handlen på det specifikt

den specvifikt menne

us~ecifikke

såkaldte 'dominansomslag' fra en rent fylogenetisk til en samfundsmæssig

historisk systemopretholdelse. Dette betyder at vi ikke blot kan videreføre en

af et instinktbegreb eller en aggressionsdrift vidensdkabeligt set problema
~ikke

menneskelige-samfundsmæssige udviklingsniveau, hvor virksomheden er karakterise
ret af begreberne arbejde, bevidsthed, sprog og kooperation, sål~des som Gallert

aggressive

adfærd er allerede på de dyriske udviklingsniveuaer i tiltagende grad ikke et

(1983ai 1983b) synes at gøre. Vi må tværtimod nærmere undersøge udviklingen af

rigidt fastlagt

menneskets samfundsmæssige natur i dyr-menneske-overgangsfeltet. Nærmere bestemt

mønster, men tværtimod fylogenetisk variabel og foranderlig.

funktional-historisk undersøge udviklingen op til det første kvalitative spring

Det påfaldende for den psykofylogenetiske udvikling fra et etologisk synspunkt
er netop at den dyriske adfærd, senest med udviklingen af den individuelle

og mellem det første og andet spring og her forsøge at indfange de momenter, som

lære- og udvlk11ngsevne, så at eige sprænger den instinktive fastlagthed til

er af betydning for bestemmelsen af den aggressive handlen på det sDecifikt hu

fordel for en stigende grad af kognitiv og emotionel regulation af adfærden,

mane niveaU. Derefter må vi så undersøge konsekvenserne af udviklingstendenser

en stigende grad af individuel modifikation af den stammehlstorlske fastlag

ng i og med individets såkaldte 'totalsamfundsm~ssige formidlethed' efter det

te adfærd gennen den

andet kValitative spring i antropogenesen. For overblikkets skyld har jeg be

indiv~duelle

lære- og udviklingsevne. De selektive ulem

per som sprængningen af instinktet resultere i

o~vejes

som lære- og udviklingse\nens kognitive, emotionelle og
reguleringer af adfærden medfører, d.v.s.
og tilpasning til varierende

e~

af de

selekt~ve

fordele

soeiQlt-kommunikativ~

st0rre grad af frihed i adfærden

omverdensbetoi~gelser. Den

aggressive adfærd bli

ver i tiltagende grad op gennem psykofylogenescn en adfærdsvariant blandt fle
re mulige. Allerede på det dyriske udviklingsniveau bliver antagelsen af en
aggressionsdrift eller et aggressionsinstinkt videnskabeligt uholdbar, sådan
som det f.ex. er

tl~fæluet

indenfor en psykoanalytisk tradition og indenfor en

videreudvikling heraf som f.ex. Valeskolens 'frustrations-aggressions-hypotese'.
Den samme kritik må anføres overfor forskelige 'forstærknlngsteorier' og lnd

tegnet den udvikling der resulterer i dannelsen af menneskets samfundsmæssige

~

natur for 'hominisering' og den proces som resulterer i individets totalsamfuds
mæssige formidlethed for 'humanisering'. Formålet med denne undersøgelse er at
lede frem til en begrebslig bestemmelse af hvori den sDecifikt humane aggressive
og voldelige handlen består. således at det bliver muligt i højere grad at skel
ne mellem biologiske. personlighedsteoretiske, socialpsykologiske og politisk
økonomiske aspekter af aggressiv og voldelig handlen på det menneskelige udvik
lingsniveau.
Nu er det selvfølgelig ikke muligt indenror denne opgavco rammer at rekonstrue
re hele den na~urhistoriske og fylogenetiske udvikling af det psykiske s grund

hvad enten dp hygger på klassisk 'forstærkning' eller mere

form og differentiering i forskellige emotionelle, kognitive. motivationelle,

sofistikerede 'soci3le modelindlæringsbegreber'. De har alle det fælles at de

sociale og kommunikative funKtlon~aspekter frem til menneskets opståen og dan

lærlngsopfat~lser,

underbestemmer den sgecifikt menneskelige lære- og udviklingspotentiale.

nelsen af menneskets samfundsmæssige natur i dyr_mennesKe_overgangsfeltet. Det

(For en

afgørende Og væsentligste store udviklingsskridt

n~rmere gennemg~ng

og kritisk vurdering af forske lige aggressionsteori

er henviser jeg til min opgave: Graabæk,J. m.fl. 1984).

i

-~!.

so~ gal"

forud for menneskets

udvikling er udvIklillgen af organismernes individuelle lære- og udviklingsevne.

-,
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Et centralt aspekt heraf er som vi har set, sprængningen ar det
stinkts fastlagthed gennem arvkoordination og dermed

uyri~ke

muligg~relsen

samfundsmæss~ge

in

af en onto

Man må forestille sig at der forud for primat-evolutionen frem til mennesket er

genetisk erfaringsakkumulation og individuel modifikation af adfærden (Jvf.
Osterkamp,U., 1975; Kap. 2.5. j. l denne proces

'ind~viduali5eres'

forløbet en udvikling af subhumane hominiderformer på basis af en afspaltning,

organismerne,

en bestent 'speciationshændelse', af disse

ling. Instinktets sprængning, som jeg har kaldt det, betyder en

væ~entlig

for~er,

pa

~aS1S

af en bestemt

g~o

grafisk isolation~ De væsentligste adaptive optimeringer i livet i regnskovens

hvilket er et uhyre væsentligt udViklingsskridt i retning af menneskets udvik

re modifikabilitet i forholdet mellem de

form for livsopretholdelse i forhold til den fylogenetiske?

~og

2) en forøgelse af den optiske og akustiske analysators informations for

arbejdninQska9acitet. Dette førte til former for benyttelse af 'midler' i livs

det aggressive adfærdsrepertiore bliver ligeledes mere variabelt og plastisk.

sikringen (f.ex. løsning af to-fasede opgaver jos chimpanser) og til en inul

Udviklingen af den dyriske lære- og udviklingsevne betyder også en kvalitativ

viduel differentiering af de kommunikatiVe og sociale funktionsaspekter. Afgø

ny form for livsopretholdelse og differentiering af de kognitive,

rende for

~motlonelle

og kommunikative psykiske funktionsaspekter. Egentlig betyder det, at der, som
udtrykke~

sp~ci~tionen

har resulteret i

det, fremkommer en emotionalitet hos organismer som kan læ

som har ført til den evolutionære udviklingslinje der

mennes~et.

mens den anden har ført til de idag levende pongi

der, er antageligt omfattende økologiske omverdens forandringer , en 'oliocæn kri

re individue:t (Holzkamp,K •• 1983a. p.13). Hermed er også forudsætningen for

~

udviklingen af en motivation forstået som et differentieringsprodukt af enotio

en indskrænkning af regnskoven og dermed en overfyldning af de højere primaters

nalitetens funktionsaspekt, d.v.s. en

naturlige habltat. hvorved nogle af disse prim~ter er blevet "træng ud på step

beste~t

rettehed i adfærden mod et antici

som Engelsted (1984,p.170) kalder det. Denne pliocæne krise har så medført

peret mål på basis af en individuelt lært emotionel tilfredsatillelsesværdi.

pen og savannen. I denne nye biotop satte så de adaptive optimeringsprocesser

Denne udvik1ing af det psykiske betegner Holzkamp (1983) som udviklingen af den

sig igennem som førte til mennesket. Særegenhederne ved steppe-savanne-biotopen

'autarke læreevne' overfor det foregående trin rent 'subsidiære 1æreevne', hvor

SOm ada9tivt fører i retning af mennesket er dens knaphed på føde, dårlige und

tler så at sige kun er tale om en begrænset 'åbning' af instinktets fastlagthed

vigemuligheder for større rovdyr, nødvendigheden af kontrol over større områ

og hvor indlæringen kun har en 'subsidiær' understøttende funktion, som det r.ex.

der m.m. AntageligViS resulterer disse modsigelser i en

er tilfældet med læring gennem 'habituering' og mere specielle artspecifikke

retning af den for hominiderne karakteristiske to-benethed ('bipedi') og loke

lnul~rlngsformer

som 'objekt-prægning' (Jvf. Lorenz' berømte gæs). Den 'autarke

~daptiv

optimering i

motionsaflastede brug af hænderne.

lære evne , gennemløber fylogenetisk en kompliceret udviklings- og differentie

Med den allerede i regnskovs-biotopen udviklede relative opretståenhed, som op

ringsproces indenfor de emotionelle, kognitive og socialt-kommunikative funk

timeres til 'to-benethed' i steppe-savanne-biotopen, øges den visuelle analysa

tionsaspekter. Men fra det øjeblik hvor antr090genesen begynder, d.v.s. hvor

tors kapacitet, logesorn den også sammen med den lokomotionsarla~tede hånd brug

udviklingen træder ind
ny

kvalIt~t,

~t

dyr-menneske-overgangsfeltet, begynde en fuldstændig

øger den motoriske analysators rorarbejdningskapacitet. Dette resulterer i en

dominere den individuelle lære_ og udviklinesevne. nemlig dan

enorm forøgelse af de visuo-motoriske og visuo-konstruktive funktioner, altså

nelsen af menneskets samfundsmæssige natur.
Dannelsen:af menneskets samfundsmæssige natur er en fascinerende og på samme t~d
næsten ubegribelig kendsgerning, en fantastisk mullghed, for hvordan kunne der
ud af den rent fylogenetiske udviklings- og

different~er~ngsproces,

det resultat vi har ror os idag, på den ene

s~de

samfundet? Altså på den ene side mennesket som et

mennesket og
naturl~gt

p~

i

fremkomme

denanden

s~de

fylogenetiSk diffe

rentieringprodukt og på den anden side samfundet, som vores naturlige eksistens- \
mediUm. Det
se gennem

er

s~t

denskabelige

dette centrale prOblem som den kritiske psykologi

forsøge~

at lø

begreb Om menneskets samfundsmæssige natur, og som har enorme vi
konsekven~~r

fur at forstå det særlige ved de sgecifikt menneske

,

biotop i~etning af mennesket, var udviklingen af en l) præcis manipulationsev

5tør

artspecifi~ke omverdensbe~ingelser og

organismernes individuelle adfærdsmuligheder, en større 'frihed' i adfærden,

Hol~kamp

(

i evnen til frembringelse og benyttelse af

~ri

livsopretholdelsen. Man kun

ne næsten sige, at disse tidlige subhumane hominideformer må have været en slags
enestående afatikere, med ret rremståenue visuo spatiale.

motoriRke og -kons

struktive færdigheder, der har spillet en central rolle i livsopretholdelsen.
I forhold til den 'autarke' lære- og udviklingsevne. er læreevnen på dette ni
veau i antropogenesen, karakteriseret ikke blot ved en 'autark' anticipation
og relation genspejling, men ved selv at kunne frembringe relationer og fremti
dige hændelser, hvilket Holzkamp karakteriserer som en 'sagsrettet intentionali
tet'. !obenetheden og den fri håndbrug og den deraf følgende forøge:se af den
visuo-motoriske og -konstruktive analyse finder sit strukturelt-morfologiske

lige psykiske funktionsasgekter, vores behov, emotionallitet, motivation og

udtryk i en enorm forøgelse ar hjernens volunen. Især sker der en tilvækst i de

også vores aggressive handlen. Hvori består altså det kvalitativt nye ved den

områder af neocortex som senere på det speci:ikt humane udviklings niveau bli

;X

~~.a
.
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ver til de tertiære associationsfelter, integratior.sområder for de mOdalt-speci

I denne 'mellemfase' må altså de selektive fordele, som funktionsskiftets gen

fikke analysatorer, i menneskets frontale-motoriske og parieto-occipitale_tem

standSMæssige-sociale form for

par al e områder (Jvf. Schurig,V .• 1976; Luria,A.R., 1973; Jantzen,W., 1980).

~e

l~vsopretholdelse

har

medf~rL,

have virket til

på den genetiske infOrmation. I denne 'mellemfase', som ifølge Heberer

Adaptionen til 11vet i 5te~pe-savanne-biotopen fører ikke blot til en højere

(Schurig,V., 1976,p.89) vurderes til at må have omfattet måske omkring 400.000

form for 'sags:ntentionalitet' og beny~telse af 'midler' i livsopretholdelsen,

til 600.000 generationer, har de biologiske, naturlige forudsætninger i retning

men også til en 'socialfun~tionsdellng'. d.v.s. en slags 'soci~l v~rktøj3brug'

af menneskets samfundsmæssige livsopretholdelsesform altså

eller 'socialintentionalit~t'I altså at også andre artsfællers aktivitet antici

biOlogisk

pe~ende kan s~ttes i

relation til egen aktivitet. Herved opstår der en overindi

funktior.s~rundlag

for~ndret

Gig til et

for samfundsmæssig livsopretholdelse. Med andre ord

er menneskets nalur her altså h1evet samftmdsmæssiggjort, hvilket er uhyre væ

viiuel, kollektiv kontrol af liVssikringen. Den primære behovstilfredstillelse

sentligt for at forstå det specifikke ved menneskets psykiske funktions aspekter

er således ikke længere b~ndet til en individuel aktiVitet, men helhedsresulta

og som vi skal se også far den SPecifikt menneskelige aggressive handlen. Men

tet af den ~ funktionsdelte aktivitet. Der ops~år m.a.o. en 'social moti_

neSket er derfor det eneste levende Vil!seli. som i kraft af sine naturlige forud

vation', som består i a~ denne, endnu subhumane organisme, bliver i stand til

sætninger, sit

at anticipere resultatet af eget bidrag som et bidrag til-et kollektivt helheds

ind i de samfundsmæssige forhold. Dette er hvad den kritiske psykologi mener

sp~cifikke

biologiske

er i stand til, at udvikle sig

~rundlag,

resultat af aktiviteten, d.v.s. socialt motiveret. (Jvf. Leontjews~ b~r0mte 'j~_

med at menneskets natur er samfundsmæssig. Det,er ikke nogen poetisk, politisk

ger-klapper'-analyse). I denne social~ mo~iva~ion integreres sagsintentionalite_

eller spekulativ metafor, men et fund som

ten og soclalintentionaliteten på et høje~e niVeau og er den 'subhumane' kim

og et fUnd som næppe

fOrm til den på det humane niveau i antropogenesen udviklede bevidste koopera

nelle psykologis fortsatte blindhed heroverfor.

tive og almengjorte omsorg for den individuelle livsopretholdelse gennem det vi
kalde:, arbejde.

vld~nsk~beligt

k~.

rekonstrueres historisk-empirisk

kan overvurderes, på trods af den traditio

1.4.1. Kain og/eller Prometheus?
Det vil på dette sted være formåls tjenstligt at vende tilbage til problemet om

Med påVisningen ar runktionsskiftet i benyttelSen af midler til en genstandsmæs
sig-social værktøjsaktivitet har vi betegnet, hvad Holzkamp kalder det første

den voldelige og aggressive handlen. En nødvendig forudsætning for den skildre

kvalitative sori~g i menneskets tilblivelse. Dette funktionsskift er en nødven

de udvikling i retning af genstandsmæssig-social

dig, men ikke fuldt ud tilstrækkelig karaktristik af mennesket, fordi det forså_

min opfattelse, en samtidig hermed 3tadigt mere omfattende sprængning og ned

G;O'Z.r~~

er efter

brydning af den instinktive fastlagthed i adfærden til fordel for en mere plas

vidt kun KaraKterls~r~r nenncckets biolo~i~ke-antrooologisketilblivelse, d.v.s.
J'"4',,",

omv~rdensforandring,

~ir?ilut'-"Ctt.f'.

tisk og kValitativ anderledes kognitiv og socialt organiseret og reguleret sags

selve hominidernes afspaltning. Fremstillingen af værktøj betyder no~ et fun~
tionsskift, men endnu ikke at naturhisto~ien slår over i samfundshistorien, alt_

og socialintentionel livsopretholdelse. Men som

så et dominansomslag. Individerne er stadigvæk her besLemt som nnturvæ~ener. Som

om endnu 'subhumane' hominideformer. som må have levet i et spændingsfelt mel

stad~gt v~rkcnde

lem de

fremstilling, kendskab til ildens brug, begyndende domesticering etc. Såvel

d~g

australopithecinen, homo erectus og neandertal-'mennesket' ~dd0de. fordi biolo

sa~fundsmæss~g l~vsopretholdelsesform. Under

gisk-evolutionære selektionmekanismer stadigvæk virkede for fuld kraft. Man må
derfor så at sige sKelne mellem, hvad jeg vil kalde hominiseringsprocessen og
humanisering~processen.

Den første betegner og refererer til menneksets biolo

gisk-antropologiske tilblivelse i ~ subhuman fase, mens hunaniseringsprocessen
/

,,(ø3>.

~e-,.~~..u.",..

er menneksets PSYko-fysiske tilblivelse, menneskets samfundsm~ssige-historiEk

l

nævnt, taler vi her

sel~kt~onsmekanismer, en

vi ved e~ jo også alle .fossile hominideformer uddøde. til trods for værktøjs

evolutionære

opløsning af adfærdens

aller~de

~nstinktmæss~ge

endu

hensyntagen tll dette

Vl så forVente at prOblemet om den aggresslvc adfærd/handlen tager
ne

overgangsfas~.

Er det

mullg~

~kke

fastlagthed og en begyndende

at rekonstruere tr&k ved dette

fuldstænspec~r~k

hvord~n
s~g

J

kan

ud l den

funkt~onsaspekt

i denne overgangsfase mellem dyr og menneske?
De vigtigste

historisk-empiris~e og

arkæologiske vidneSbyrd vi har til rådighed

om disse tidlige hominideformer kan inddeles i~stenredskaber.(]])bosættelses

tilblivelse (Jvf. Schurig,V., 1975,?09; Hollitscher,W •• lg72.p.l~f; Holzkam?,K.,

former,~ begravelsezpladser og~ kunst og udsmykningsgenstande.

1983, p.179f). M~em disse to faser er der et betragteligt tidsrum, måske på

Vi har kendskab til en tidlig og ret omfattende prodUktion af stenredskaber

mel':em lo og 15 milliobn-:-.,- år, hvori der er foregået en selektionsbetinget ny

fra de såkaldte Oldowan- og Acheuliankulturer. Her har man fund af h&ndøkRer og

kOmbination af det genetiske arvemateriale, dybtgående aetfærdsænuringer og Se

nævesten, som er omkr:ng 2 millioner år gamle og

nere en morfologiSk-strukturel Uuvikling, samtidig med det beeyndede genstands

af H. Habilis 1 Oldowan og H.

mæss1ge-sociale funktionssktft i livsopretholdelsen.

ztcnredskaher er senere forfinet i Mousterian- og Magdaleniankulturerne af nean

Ere~T.us

formen~lig

frembragt allerede

Acheuliankulturen. uisse palæolitiske

19
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dertaleren og H.Sapier.s sapiens for omkring 100 til 35.000 år før vor tidsreg
ning. Det er umuligt at sige med nøjagtighed hvad disse primitive

blevet brugt til. Måske er de blevet brugt ved jagt, til at
at gr&ve med ved indsamling

ver en milion år
Den

bl~v

redskaber

i

a~

planteføde.

r~dskabcr

flæn~e

Arch~uliankulturen

Ar disse historiske fund er det i hvert fald muligt at rekonstruere følger.de

kød med, til

mer.nesker som f.ex. H. Erectus feruden sine fremstående visuo-konstruktive og

eksisterede i o

sociale organisations evner også slog andre Ul'melmeser ihjel, d.v.s. selve hom1

AfrikH men bredte sig ved migration til Europa og Asien.

cidet står fast som kendsgerning, og at

senere fortrængt af Mousteriantraditonen med dens klart forbedrede sten
fre~bragt

bus~ttelse3former be~tod

beStH n02en bstemt sammenhæng mellem selve homicidets almene problem og kanniba
lismer.s specielle problem udover den enkle at

af pri

mitive hytter eller vindskjul hvor man også har fundet slagtepladser, minedrifts
plaQser og lejrpladser f.ex. i

Oldo~ai-kløften

~ennesket

må slås ihjel for at

kunne fortæres.

formentlig allerede frembragt

i~idlertid

Nu er en dødelig intraartslig aggression

af H.nabilis. I den såkaldte 'flodhestelokalitet' ved Koobi Fora, som er omkring

fælde

p~ ~

et absolut

undtagelsest~l-

virksomheds- og afbilledeniveauer af det psykiskes

l million år gammel har man fund af bosættelser, knogler, tænder, stenafslag,

klusive intellektets niveau. Hos højere primater eksisterer der tværtlmod at
system af instinktivt regulerede aggressionshæmninger som udløses af

ilden som er en halv million år

f1kke 'nøglestimuli' og hvis funktion det er at regulere den

g~.le.

De første fund af begravelser er knyttet

\

udv~kl~ng ~n

stenkerner. I Chaukoutienhulen ved Peking har man de tidligste fund af brug af

~rt~speei

lntraartsl~ge

ag

til neandertaleren. Mnn har gjort fundene i Sydfrankrig i bl.a. La Ferrasier og

gression, så den netop ikke fører til drab på artsfæller. Homicidet og den ef

f1

de er omkring 50.000 år gamle. Endelig har man også fund af kunstnerisk udsmyk

terfølge~de kannibalistiske fortæring kan derfor netop ikke begribes som ud-

~

ning, hulemaleri er , klipperistninger, små skulptuer og statuer, dekor ede redska

slaget af en aggressionsdrift hhv. -instinkt. Tværtimod - homicidet og den kan

ber, som foemenlig med få undtagelser er knyttet til tidlige H. Sapiens

-I

2) disse tidlige former også ernærede

sig kannibalistisk. Som Heller gør opmærksom på behøver der imidlertid ikke at

af neandertaleren og senere former. Vi har også fUnd af en

begyndende tidlig dorne sticering. Disse tidlige

!

utvetydige empiriske kendsgerninger som står fast, nemlig at l) de tidlige ur

er

~apiens

nibalistiske fortæring af a;tsfæller er derimod kun mulig under forudsætning af

former.(Jvf. Thomsen,E •• lY85 p.126ff).

netop instinfr;:tets begyndende sprængning og nedbrydning, idet nemlig de

Disse fUnd dokumentrcr en udvikl inE i retning af en ændring og speCialisering

aggressionshæmmende nøglestimuli i denne 'mellemfase' i dyr-menneske-overgangs

~

~

feltet md være gået tabt. Disse tidlige hominideformer dræbte altså artsfæller

ernæringsmetoderne og samtidig stigende nedbrYdning af instinktet. En forud

samtidig med at den instinktive regulation netop begyndte at løsnes. Således

2

for ild, som man finder hos højere primater. Samtidig muliggjorde ilden en spe

tolker både Schurig og Heller, omend på forskelig baggrund, kannibalismen som

'"

cialisering mellem jagten og en huslig ernæringstilberedning. At de tidlige ur

et kendetegn på gennembrydningen af de etologi ske ios tinktskrnnker. d. v. s. fak

mennesker var jægere står utvetydig fast.

tisk som tegn på menneskeliggørelsen;

sætning for anvendelsen af ilden er

e~

nedbrydning af den naturlige skyhed over

Nu er det imidlertid sådan at det f.ex. fra etologisk side har været hævdet at
netop jagten og den dermed følgende overgang til en ikke-vegatarisk kostplan,
altså kødæderi, netop dokumenterer, den også i mennesket iboende aggressionsdrift
hhv. aggressions- og jagtinstinkt.(Jvf. f.ex. Heller,A., 1977,p.90f). Og her
kommer så et

a~det

historisk empirisk rekonstruerbart faktum ind, nemlig meget

tidlige fund af fossile kranier

~ed

læderinger som kun kan

~ave

været kunstigt

~.

"på de~ ene side står altså tabet af a~gres:3ionens instinktive hæm
ning, som er nødvendig for en fleksibel kooperativ jagtadfærd for at
nå et maximal t bytte-udbytte, på den anden generaliseres rovdyrsleve
måden også overfor artsfæller, som først på et mere udviklet samfUnds
mæssigt bevidsthedsniveau bliver sekundært besky~tet gennem etiske norm
systemer.". (Shurie.V,. 1975,p.296).
Menneskeliggørelsens forudsætning, denne instinktnedbrydning har således ved

frembragt og som er dokumentret tos australopithecus, H. Erectus, neanjertaleren

siden af de Prometheuske væsens kræ f ter også en bagside som mulighed, dets Kain

og tid:ige præ-sapiensformer. Dette har ligeledes Været udlagt som dokumentation

karakteristika, som må betragtes sam et overgangsfænomen mellem funktions- og

for en

~gressionsdri:tl instinkt

overfor artsfæller. Det samme gælder spor af

dominansskiftet i menneskets tilblivelse.

kannibalistiske måltider og hovedjægeri. Således har H.Erectus delvist ernæret

Nu kunne man imidlertid indvende, at etnologiekc undersøgelser. som f.ex. Mage

sig genne~ kannibalisme. Men hvordan kan man nuforklare dette, er det indicier

ret Meads undersøgelser af såkaldte 'primitive' nulevende naturfolk (Jvf. Heller,

for en menneskelig aggressiondrift og -instinkt? Er det indicier på at den men

A., 1977,p.Qa) afslører at kannibalisme

neskelige natur indeholder en aggressionsdrift hhv. instinkt, på at vi stadie

må imidlertid betragtes og vurderes overordentlig kritiSk. For det første er

bærer på præ-historiske relikter :fra en

her tale om at selv de mest 'primitive' stanmer f.ex. i Australien jo repræsen_

~vunden

tid so'" jægere?

~tadigvæk

forekommer. Sådanne fænomener

terer nulevende mennesker af idag og kan derfor ikke uden videre anvendes t i l

d~r

z
o

~

{

/
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frenmed

at rekonstruere den tidlige urmenneskeudvikling eller analogiseres hermed. For
det andet må man skelne mellem de tidlige former for 'ernæringskannibalisme'

og senere

~ere

'kultiske' former (Schurig,V.,p.328). Disse kultiSKe former må

stemte kulturelle

~

sammenhæng med udviklingen af be
so~

og mystisk-religiøse tankeformer.

genspejler bestem

te objektive livsnødvendigheder i en personaliseret-egocentreret form, hvor dyr,

1.5. Humanisering; Individets

planter, ting, naturen, andre menneGker etc, tillægges bestemte animistiske

kom~er

forud~ættcr

en

subjekt-o~jekt-adskillelse (Schurig,V.,

de tidlige homi

opståen er det tidspunkt hvor individerne ikke blot begynder at indskyde

1975, p.324) ikke

hos meget tidlige hominideformer 02så igennem

vis~r

~

og mål m men hvor disse midler systematiSk seriefremstilles, anvendes, opbeva
res og

lSig allere

genstands~æssigg0relsenaf

vlde~'egives

som 'værktøj' for almengjorte mål og behov i den fælles

livssikring. Altså en social fremstilling Og brug af værktøj. 'Midler' bliver

ideelle

således til 'livsmidler' , Værktøj som fremstilles til det 'almengjorte tilfæl

strukturer if.ex. domesticeringen, frembringelsen af kunstneriske udtryk og

~

begravelsesritualer. Bevidste begravelser er således bekræftet empirisk ved

det. Den afgørende proces i retning af menneskets og samfundets opståen beteg

fund

<ille~'ede

hon neandertaleren. Disse fund bærer tydelige vidnesbyrd om disse

Og som principielt står til dispositior. fOr alle. som Holzkamp Udtrykker

ner Holzkamp son en 'mål-middel-omvending' (Holzkamp. 1983,p.172). Der sker

urmenneskers rituelle-religiøse forestillinger, idet er gjort fund af stenred

her at fUnktions sKift nf midlerne fra at være et hjælpemiddel til realiserin

skaber, dyr og blomster i gravene. De må altså have haft en 'selvbevidsthed'.

gen af aktuelt behov tillivsmidler for en almengjort, foregribende omsorg

en forestilling om og et forhold til døden. (JV:f. Thomsen,E., 1985).

for fremtidige nødsituationer. Denne udvikling er af uhyre betyduing idet de

Den begyndende tidlige subjektivering af det psykiske i retning af bevidsthed

almengjort~

i løbet af hominiseringsprocessen, synes i forbindelse med kannibalisme9roblemet

ler, ændrer også den indbyrdes sociale relation mellem de endnu subhumane ho

som åbenbart er et specifikt menneskeligt karakteristika, uanset hvordan man

minider fra en socialt funktionsdelt struktur i retning af en kouperations

mål som denne

værkt~jsfremstilling tjener,

produktionen af livsrnid

fortolker det (Schuring,V., 1976, p.328) at vidne om at menneskeliggørelsen:

delt struktur. Individernes relation til hinanden formidles med andre gennem

instinktnedbrydningen og den samtidige begyndende specifikt samfundsmæouige livs

disse midler. Det kooperative og det sociale aspekt i det almengjorte mål i

o~retholdelsc

er en højst

mod~igelsesfyldt

proces, som har både en forside og

en bagside. Mennesket bliver så at sige til som menneske gennem muligheden for
udviklingen af både sine Prometheuske væsenskræfter og sine

Kainskar~teristika.

"Hominisationen af mennesket betyde!' og:;;å. i dets egen selvforståelse
på ingen måde kun erhvervelsen af gennemgående positive karakteristika
men ligesåvel erhvervelsen af" et system flf samfundsmæssige adfærdsmåder,
som endog målrettet stiller spørgsmålstegn ved dets biologiske eksistens
som artsv~sen ... Til konsekvenserne ar tabet af den instinktive aggres
sionsbinding må altså også henregnes generaliseringen af systemati~ke
intraartslige konfrontationer (krige) som er mulige som samfundsmæssige
hændelser i det omfang aggression kan overleveres og læres.".{Sehurig,V"
1976, p.328).
Vurderet i denne sammenhæng er homicidet og kannibalismen et særligt overgangs
fænomen i menneskets tilblLvelse og udtryk for modsigelsesfyldtheden i subjekti
veringe af" det

d~t p~ykiske

til bevidsthed, hvor andre artsfæller kan

f'

g~res

~

ler' mellem sig selv Og omverdenen for at tilfredstiiie et individuelt behov

kun til udtryk gennem den teknologiske værktøjsproduktion, middelanvendelse
etc. Subjektiveringen af det psykiske i retning ar bevidsthed

totalsamfunds~æssige fo~midlethed.

j/J

af antropogenesen. Det afgørende skridt iretning af menneskets tilblivelse og

niders subjektiverbg af det psykiske i retning af bevidsthed ug selvbevidsthed
som

f

Vi forlader nu den 'subhunane' fase og bevæger os over i den 'humane' fase

kræfter' o.lign. (Jvf. Osterkamp,U., 1975, Kap.3.3.4.; Schurig,V., 1976,p.328).
Som det er fremgået af de væsentligste arkæologiske fund

d.v.s. reduceres til et rent biologisk forhold indenfor

"Evolutionen af den menneskelige subjckltivitet i pfllæolithicul1'l be
står derfor for en væsentlig del i at udskille det andet menneske som
genstand og objekt for egen naturtilegnelse, da det til at begynde med
fungerer som et bytteobjekt tlandt flere, for sluttelig at indrømmes
en uærstil1"tng som artsvæsen.". (Schurig,V., 1976,p.329).

begribes som udtryk fOr objektivt samfundsmæssige 'magiske tankeformer'. Væse
net i sådanne magiSke tankeformer må ses i

bytteobje~t,

en i øvrigt begyndende, omend rå Og brutal, samfundsmæssig tilstand.

til

den kollektive omsorg, sags- og social intentionaliteten,

*

1nt~greres

altuå p&

et højere niveau.
En karakteristik af mennesket som 'a

tool-maki~g-animal'

er en nødvendigt, men

absolut utilstrækkelig underbestemmelse. Den egentlige humaniseringoproces
indtræder

f~rst

i

og med den anden fase i antropogenesen hvor den samfundsmæs

Sige -historiske proces bliver dominerende overfor den rent fylogenetiske, alt
så i og med et dominansomslag i totaludviklingen, hvor fylogenesen så at sige
sætt~r

sig selv ud af kraft og slår om i en ny og hidtil ukendt kvalitet, den

historiske udvikling. dannelsen af

mennes~ets

slår hominiseringsprocessen over i en

@
~

'anden natur'. Fra dette tidspunkt

humaniseringsproc~s.

Det er nu ikke læn.

gere den fylogenetiske procp.s som gennem selektionen bærer udviklingen, men
derimod den kumulerede

genstandsmæs~igt-sociale forandring

af verden, altså

en samfundsmæssig livsopretholdelse. Specialiseringen ar arbejdsmidlerne mulig
gør

~n

voksende aktiv nfltl.lrtilegnelse og indgribende forandring af omverdenen.

~\.\.v~d,4~ ~~S --W ",-l ~,J
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Individeroe ti.J.passer sig ikke længere blot til naturen, men passer naturen

til sig. pette resulterer i en uhyre

kum'..\latio~

af genstandsmæssiggjort sam

fundsrr,æss.i.S er:faring i form af arbejdsmidler og sociale strukturer, som bliver
...... mende moment.: ucviklingen og som muliggør en .olanlæggende. foregri

t
de
t~
bende rea~tet5kontrol og

livssikring. I kraft af sin samfundsmæssige natur

står mennesket ikke længere i en 'organisme-omverdens-sa'ilmenhæng'. men i en
'menneske~verdens-sammenhæng' (Jvf. Holzkamp,K .• 1977b). Hvad beLy~er ~ennc 'man

ens_sammenhæng'? Det afgørende er at individet ikke

neske-vet' d
delbart betsernt af de objektive naturforhold som i

l~ngere

er umid

den dyriske 'organisme-otI

verdens_sammenhæng', ja ikke engang bestemt ar de umiddelbare kooperative sam
som i de

former for 'arbejde' men at individet 'for
menhænge.
----
midler' sjn egen individuelle reproduktion gennem deltagelsen i reproduktionen
~ør-menneskelige

- t amfundslCæssige system, men ikkp. hm.gere i en wniddelbar sammenhæng.

og konsekvenserne af individets totalsamfundsmæssige rormidlethed for betyd
nings-behovsaspektet m.h.p. at indfange de bestemmelser som er relevante for
en begrebs lig afgrænsning af den specifikt menneskelige aggressive og voldeli
ge handlen. Spørgsmålet om hvad der får mennesker til at handle aggressivt og
VOldeligt kan nemlig ikke besvares videnskabeligt holdbart, hvis ikke det ses
i sammenhæng med

l) hvad der overhovedet for mennesker til

hVad der motiverer mennesker til at handle, den soecifikt
motivation. Først på cenne baggrund, altså

~n

~t

bestenmelse af hvad der alment

menneskelige karakteristika

ved

den aggressive og voldelige handlen er. Dette

betyder, at en bestemmelse af den specifikt humane aggressive og voldelige hand
len

n~dvendigvis

må foretages på baggrund af individets totalsamfundsmæssige

formildlethed, for at kunne bestemmes på det humane udviklingsniveau. på den
ne baggrund

menhængen mel. em produktionen af livsmidler og brugen af dem er i kke længere u

ge aggressive

~iddelbart

me de specifikt menneskelige psykiske funktionsaspekter i den

jonen af de almengjorte samfundsmæssige livsmuligheder og opretholder

produ kt
derigennem sin egen individuelle eksisten, men Selve dette forhold,

denn~

sam

mellem disse to momenter er ikke noget individet har fundet på, men er

menhæng
rundsmæssigt formiclet forhold. så at sige et af det enkelte individ u
et~

afhæng~gt

~

objektiv~

totalsamfundsmæsigt grundforhold (Jvf. Holz

1983.p.193). Fra det logiske og historiske

ko.mp .K
•,
gat ha...
mæssig t

eksisterende

dominansomsla

sat sig igennem er det menneskelige indivics eksistens totalsamfunds
for~idlet.

mellem de

Der

e~sis~erer

s~mfundsmæssige

ikke lengere en bestemt nødvendig

sammenhæ~g

livsbetingelser ae individets handlinger. Individets

totalS~fundSmæslsge formid~ethed

side af

øjeblik~hvor

har nu enorme konsekvenser for den psykiske

me~lek5et5 Gamfundsm~ssige natur,

for vores

kognitive-betydningsm~ssi

~ione11e-behovsmæSSigeog kommuni~ativt-sociale funktionsaspekter, fa
ge, e
dannelsen af den specifikt menneskelig subjektivitet i egentlig forstand.
1. 6 • setydnings-behovsaspektet 1 mennesket3
-~dviklingen af ~et semantiske felt.

samfundsm~ssige

betingelser, som dets positions-. situations- og formationsspecifikke placering.
Jeg vil irrid1ertid foretrække at konkretisere individets totalsamfundsmæssige
formidletted i relation til min undersøgelse af sammenhængen mellem familien

den

d~n

livsbetlnge1se~

særlige genstandsmæssige lorm lor aggressiv og voldelig handlen som

Syste~atiske

~f5nit

kroniske hustrumishancling er. !eg Vil derfor i det følgende

fremhæve betydnings-behovsaspektet i

menneskets almene handlemotivation og de specifikt menneskeli

o~

voldelige handlekarakteristika er det muligt nærmere at bestem
aggresslv~

og

voldelige handlen, altså hvordan kognitivt-betydningsmæssige, emotionelle
behovsstrukturer og socialt-kommunikative

funktionsaspekt~r er

den aggressive Og voldelige handlen. [r den almene

samme~h~ng

lorbuncet i
mellem kogniti

ve • emotionelle og motivationelle funktions8spekter brugt på begreb kan denne
almene samnenhængs særlige udprægning ispecifikke genstandsmæssige former for
aggressiv og voldelig handlen under konkrete positions-o situationstio~$specilikke betingels~r

i

o~

forma

vores samfund undersøges nærmere.

Der skal imidlertid ikke herske nogensomhelst tvivl om at en sådan omfattende
analyse af problemstillingen ikke er mulig i denne sammenhæng. Men jeg ønsker
at angive en retning for en teoretisk-metodisk fremgangsmåde i analysen af pro
blemet, som principielt giver mulighed for at
ge teoretiske og

~,"piri3ke

kom~e

et skridt videre i de man

modsigelser som behersker teoridannelsen på cette

forskningsfelt. Disse ignorerer netop individets totalsamfUndsmæssige formid
voldelige handlen til biologisktiske (instinktteorier, driftsteorier, frustra

af den totalsamfundsmæssige formidlethed i forhold til individets konkrete livs

og

a~

lethed og kommer derfor til at reducere problemet om menneskets aggressive og

natur;

Rent metodisk ville det nu være formålstjenstligt at fremhæve konsekvenserne

som individets positions-o situations- og formationsspeciflkke

handle

bestenmer menneksets handlemotivation, kan vi 2) bestemme hvad de specifikt

af de s
Individets eKsistens bliver med andre ord totalsam:funds:næssi t formidlet. Sam
givet for det enkelte individ. Den enkelte bidrager ganske vist til

handle, altså

~enneskeliee

mennesket~ samfundsmæs~ige

natur

tions-aggressio~shypot:;en)og/eller ~OCiologistiske

(struktur-vo1dsteorler)

og/eller indlæringsteorier (f.ex. Bandura,A., 1973; Jvf. f.ex.

Kørpatseho~

&

Karpatschof, 1981; Hollitscher,W., 1972; Heller, A., 1977; Gel1ert,D., 19B3).
Her er netop sammenhængen mellem biologiske, Sociale og psykiske funktionsa
spekter revet fra hinanden, er altså totalt blind overfor formidlingen mellem
sociale og psykologiske, mellem individuelle og samfundsmæssige aSgekter af
problemet. Aggressiv og voldelig handlen

~å

det humane niveau er nødvendigvis

både et socialt og psykologisk fænomen oe problem og er der~or også en central
sOcial9sYKolugi~k

genstand.
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~

Efter at vi iar fremhævet den nye kvalitet ved den samfundshistoriske proces
overfor den rent

fYlogeneti~kc

skal vi nu vende tilbage til det psykiske ana

lyseniveau igen for at fremhæve det menneskeligt-s8Nfundsmæssige specifikke

evolutionen af den menneskelige subjektivitet er nået så langt at artsfæller ~
ikke længere udskilles som f.ex. fremmed bytteobjekt, således som Schurig på
pegede, ja at de soclale orienteringsbetydninger er udviklet så langt at arts

ved det psyKiske med henblik på en bestemmelse af den humane aggres51ve og vol

fæller i det hele taget kan udskilles som 'denne særlige artsfælle'. l de

delige handlen. Som Holzkamp fremhæver i Grundlegung' drejer det sig om at

sociale betydninger genspejles den anden ikke længere kun i beydningen for ens

udvikle

'formidlin~skatcgorier' mellem

de objektive samfundsmæssige forhold

og den psykiske livsvirksomhed. Her indtager de tidlige afledte begreber

~

tydning' som det kognitive DJnktionsaspekt og 'behov' som det emotionelle a

spekt en nøglestilling. Det drejer sig om en funktionel differentiering af det
handlende individs

betydnin8s-~ehovs-dimensionpå

det specifikt humane Udvik

egen aktivitet, men i betydningen for alles aktivitet indenfor den kooperati
Betydningsaspektet af de psykiske funktioner forandrer sig således, men også
behovsaspektet ændrer sig. Den på de højeste dyriske

udviklingsnlv~auer som

f.ex. intellektets niveau, opståede 'fordobling' af behovssystemet i en 'nys

lingsniveau, som individets indholdsmæssige relation til den samfundsmæssige

gerrigheds- og eksplorationsadfærd' og et 'Socialt kontrolbehov' eller 'bc
hov for

det første og det andet kvalitative spring, hvor betydnings-behovs-funktions

samfundsmæssige naturs vorden. Disse tjener

espektet i sin vorden bliver en del af menneskets samfundsmæssige natur.

regulationen nellem den individuelle

Den væsentlige nye kvalitet ved den sociale værktøjsfremstilling efter 'mål

men forandres til det 'produktive'

middel-omvendingen' er at disse midler tjener almengjorte mål i eksistenssik

i den kooperative fremadrettede omsorg for livet og dermed også egne eksistens

ringen. d.v.s. bliver til 'arbejdsmidler'. I deres planmæssige fremstilling

betingelser. Det primære behovsgrundlag

genstandsmæssiggøre~ almene

delsen af givne aktuelle 'nødtørfts-situationer'. Tværtimod er denne nødtørft

dere~

almenejorte kooperative brug

barhed i sammenhæng med den foregribende omsorg for livssikringen. Til disse
arbejdsrnidler er der således knyttet

bes~emte

forienterinssbetydninger' der

ligger i deres fremstillethed Og som der må tages hensyn til i aktivitetsomsæt
ning~n.

Gennem fremstilletheds-aspektet differentieres de tidligere omtalte

social kontakt' (Osterkamp, U., 1975,p.221l forandrer sig her i den
funktionel~

organis~e

behOVSgrUndl~

tjen~r

ikke

l~ngere

alene

og den artsspecifikke omverden
for den enkelteG deltagelse

ikke længere blot til overvin_

sikret og 'ophævet' gennem deltagelsen i den kooperativt fremadrettede om
sorg og kontrol over livsbetingelserne.
Da den her skildrede Udvikling Iorløber under

beting~lser

af

e~

funktionsskift

men endnu ikke et dominansomslag, d.v.s. at de evolutionære udviklingslove sta

'indlærte orienteringsbetydninger' således til 'arbejdsmiddelbetydninger',

dig virker, betyuer dette at de skildrede potenser

forkortet til 'middelbetydninger'. Disse rniddelbetydninger må aktyaliseres når

tydninger og deres behovsgrundlag i kraft af de selektive fordele bliver en

det drejer sig on at fremstille
stand6m~~Gig-social

vær~tcj.

Værktøj er således en bestemt gen

ting med en almengjort brugbarhed og brugbarheden kan

~

ticiperes som resultat af fremstillings8spektet. Disse middel betydninger bli
ver

grundlage~

for videregivningen af den almengjorte kooperative produktions

erfaring og for at den tidligere
'koop~rativ arbejdsdeling'.

skildr~de

funktionsdeling differentieres til

Middelbetydningernes frenstillingsaspekt er så

~il

indlæring af middelbe

del af uen specifikt menneskelige natur. Mennesket er derfor ifølge sit natur
grundlag ikke blot i stand til, men også parat til, d.v.s. motiveret for en
samIund~m~ssig

kooperutiv form for livsopretholdelse. Mennesket har derfor et

fylogenetisk udviklet potentiale for tilegnelse af samfundsmæssige betydninJer og et naturli 6 produktivt behovsgrundlag for deres aktualisering.
Betydnings-behovsaspektet i livsopretholdelsen integreres hermed på et nyt og

ledes 'mediet' for den samfundsmæssige erfaringskumulation.

kvalitativt højere niveau. Dette betyder imidlertid ikke at disse hominider

Evnen til individuel indlæring af orienteringsbetydninger differentieres på

også havde en 'bevidsthed' eller indsigt i cisse betydnings-behovsaspekter da

dette sted i 'mellemfasen' til indlæring af middel betydninger , d.v.s. evnen til

bevidsthed ikke

individuel indlæring af dengennem fremstillingsaspektet i arbejdsmidlerne le

antropologisk speciation. men af en humaniseringsproces, af menneskets samfunds

gemeliggjorte almene brugbarhed. Dette bliver til forUdsætningen for den indi

mæssig-historiske tilblivelse.

viduelle orientering 1 en genstandsmæssig-social

livssammeh~ng.

Også på det

sociale og kommunikative område differentieres de sociale orienteringsbetydnin

?;>""

-",?
<"

•

livssammenhæng.

realitet. I den følgende analyse befinder vi os altså logisk-historisk mellem

mål og dermed

" d!'~

~r

et resultat af en hominiseringsproces. d.v.s. en biologisk

Også betydnings- behvosaspektet indenfor forplantningen funktionskreds foran
drer sig i denne mellemfase, men ifølge HOlzkamp ikke primært gennem 'autark'

ger fra at være 'denne særlige artsfælle' til betydningen 'partner i en koope

indlæring, men 'subsidiært'. Det vil vi imidlertid ikke opholde os nærmere ved.

rativ livssammenhæng.'Dette må imidlertid som vi jo har set forudsætte at

Derimod skal vi kort berøre sproget genese og dets betydning for den symbolske
repræsentation og kommunikation af samfundsmæssige betydningsstrukturer og

Cl
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Dette har så selektivt f~rt i retning af danne-l&~r. af

-indhold.
Fylo~enetisk ha~

sprcgct oprindelse i

kommuni~ative

'sQcialbetydnin~

på

de dyriske udviklinesniveauer hvor der ek5isterer en reciprokt 'sender-mod
tager-r~lation'.

Disse betydninger differentieres til

selv3t~ndi8e

kommunika

tive orienteringsbetydninger p;ennem 'ritualisering'. SO!l'. f.ex. udtryksbevægel

ser, og opnår således en social riignulfunktion. som tjener til at regulere

de dyriske aktiviteter blandt

~rtsfæller.

Højere oppe

i

fylogensen kan disse

kOT:lIIIUnikati ve orienterin.-;sbetYdn::'nger individual i5ere:; gennem dyriske 'soda
lis~tionsprocesser'

munikative

og endelig opstår der også overindivluuelt indlærte kom

or~enteringsbetydnin~erpå

grænsen til den sociale værktøjsaktivi

tet. (Jvf. Holzkamp,K., 19a3,p.223), Nen hvordan videreudvikles disse nu til
sproglig kommunikation Lf.m. udviklingen af menneskets smnf"undsmæssige natur?
Der er

viss~

vanskeligheder med at

[ork1~re

udviklingen af det

me~neskeligc

sprog':; opståen, hvilket Holzkamp selv giver udtryk for. Der består i hvert
"fald det problem, at sproget primært er et akllotisk kommllnikaticnsmiddel,
Men betragter man imidlertid de højest udviklede ikke-humane prinatformer,
f .ex. på intellektets Psykiske vil'k!iomheds_ og afb111edeniveau, er det påfal
dende

karakt~ristika ~dviklingen

af den visuelle-optiske analysators formåen.

Hos h.øjerestående primater er :Ietop den visuelle-optiSke alJaly~ator s2rliz

betYdningsfuld i

d~n

bærer ar sociale

signal~~nktioner

visuel

~nalyse

og

intraartslige konmunikation,

syntes~.

l3~r

er hovedet og ansigtet

(Jvf. Cchurig.V. 1976) og beror derfor på

Ligeledes er overgangen til steppe-savanne-biotopen

på inge~ måde s~rligt beeunsti,gende for den sproglige kommunikations opståen
som typink

'n~~-kommunikationsmiddel'. Alligevel

er det

Holzka~p

at den sproglige kommunikationsrormåen må have udviklet sig

opfattelse

~

det første

1.J<:lh$et h..... l::..l.~t menneskelige hjer_

nefysiologiske gruf'.dlag for sprog:funkttoneIl.

Holzkamps forklaring af spro.\i:fllnktionens gen~s::.c
mangelfuld i forhold til den efterhånden omfoE:1.tt

-

ende h.:i..

elle nødvendigheder i

de~

tilbl~velse

på baggrund

~ de

materi

kooperative livsopretholdelse. Ifølge Ho1zkamps

forklaring har det begyndende umiddelbart kooperative 'arbejde' virket selek
tivt tilbage på det organiske hJernefyoiologi~ke grundlag

[Ol"

den 3pecifikt

menneskelige sprogfunktion. Selvom Holzkamp nævner at det forbliver uklart
hvori de

sel~ktive

fordele i retning af

hominideudviklingen er

-

~n

akUGtlsk signal overførsel består

forklari~gen ~l1igevel

følgende: I den umiddelbart
....
_.
kooperative livsopretholdelsesform som begynder at etablere sig gennem den
i

,

genstandsmæ~~ige-socialeomverdensforandring h~r

de

kommu~iKatlve

krav til

den intraartslige koordination ikke kunne signaliseres og ritual isres gennen
den visuelt-optinke

a~alysetor,

forc:li denne har været optaget af' en visuo mo

torbk styring af den indgribende aktivitet! Derfor har den sociale signal
overførsels n"dvefldighed :for koordineringen be!o!:unstiget den akustiske analyoa
tors

s~lvstændiggørelse

og udvikling som den primære kommunlkation3kanal.

~ener at den er yderst

ri ske viden der f~ndes om sprogfunkt1(.lnen (,Jv:r ~
~ toriske og aktual~mpi_
• J.. .ex
Kap.5) - sa må de hOTI),inideformer som urlvikh::de
I="!:~legård,A_. 198;:>; især
.
Sprog!'t..:t.
analysator have haft en ganske enorm ~ntersbeC:i"'"
~k:tl.onen i den akustisk'"
~J..~kfDl:"o



for-mer vi tidligere karakteriserede som i!n S;J.a~ Overfor de hominide_
~s spro
stående visuo-motoriske og -kons+:ruktive e.... n.l.i!r :f ~ med frem

--=-

ge

Cl'

verdensforanuring. Det er Lex. ikke utænl'it>;l.:tgt
.t"1.atandsmæssig_sOCial am
.
at ne"t::::
Vikling har været en afg:!lrende evolutl.onær 't'altt
cp sprogf\Jnktionens ud_
~SOlJl.

linjen efterhånden fortnl!ngte H. Robustus-1-i:;.1

,en fOr

Udviklingen af den symbolske

rcpr~sentatior
.. se

-

t'ørte til at H. Erectus

~rnkring l million år 5i

den.
.

r

liQl;,:1:t,

betydnin~ernes brugbarhed5aspekt hvor der Sk.er
.
en
ab5~raktiv' skelnen mellem væsentllge og U~

st-_~

amp begrundet i middel_
•
d~g mere præcis 'real_

sentlig€ ' l
til dannelsen ar 'pri1ktiske b",greber' i d~I). k
karakteristika Som fører
OOpel'<::l.t··
proces. De praktiske begrber indeholder 1leI1 id l
-l"e livsopretholdelses_
r~
.
gjorte bruesværdler. l den umlddelbare kCn):lel""El;t.
~5entatl.on af' dl': almen_
~Ve
,
den lydlige KOffimuniknticn foregå ved hjælp af d'
qrbejdsproces l må følgelig

"

.

--.:.a.

ISSe

nemfør-elsen af' den umiddelbare koopcl'nt.i ve art _

PraktiSke begreber. Gen_

en ad~kvat antici~ation af de i de praktiSk

oces:"må derfor bygge:.. på

eJdsp~

e

b

tive beste~nel~cr af de almengjorte bru~sværd"

egrcb e

~_ter. H~
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indeholdte realabstrak_

gen for en egentlig begrebsl.1g-3ymbolsk .so . ·rmed er også f'orudsætnin_
elal in:rD
"
rftlationsforlllidling qet
1 de~ omfang som ikke blot funktlon:3:::ki:rtC!t
na •
• men ag
sig igennem for alvor må også betydningS_b h
sa doll'immsomslaget sætter
e OVsdimen _
følge af individets totalsattf\.indsmæSsige f
s~onen forandre sig som
ormdleth
rede betydningssammenhænge og -struktUrer
ed De stadigt mere kl.lffiUle_
<tIltager e l ' .
Rtadigt stigende kara.kter af selvreproduc
ter donlnansomslaget en
_!:!::~r:lde o
6

og andet kvalitntive spring i menneskets

~-d man måtte mene om

jeg
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vendighederne ikke længere umiddeloat anskueligt givet, fordi de samfunds
for det ~ndet hvert enkelt menneskes relation til den total
samfundsmæssige handlesammenhæng, som den er givet i de omfat
tende betydningsstrukturer, idet det enkelte givne individs ek
sistens kun kan opretholdes hhhv. udvikles genne~ handleomsæt
"l.ngen af s~mtj dige: totalsamfundsmæssige: sammenflettede betyd
ninger." • (Hol zkarr.p .K. ,1983, p. 234 J •

mæssige betydningshenvisninger her antager en af det enkelte individ uafhæn
gig selvreproducerende og selvregulerende totalsamfundsrnæssig karakter, re
præsenterer en overll1llividuel

totalsam:fund~m<rsGig Gyntese,

som Holzkamp ud

trykker det. Med den overgribende syntese af betydningsstrukturerne udvikles
der så at sige et selvreproducerenae og -regulerende 'system af betydninger'.

Denne bestemmelse har nu vidtrakkende

et 'semantisk felt' (Leontjew,A.N., 1979) som fuldstændig forandrer menne

skabe lige forståelse individet, dette 'forsvindenue moment' som lIolz.kamp

skets orienteringsvirksomhed i verden. Den menneskelige orienteringsvirksomhed

med Marx kalder det enkelte menneske.

konsekve~ser

for den individualviden

når et niveau som Leontjew betegner den '5.kvasi-dimension' for det lamodale

Skabelsen af den 5. kvasidimension, betydningernes totalsamfur.dsmæssige syn

afbillede' (Jvf. Leontjew, 1979; Jantzen,W., 1982). Med dette begreb henviser

tese, som et system der reproducerer sig selv som en udenfor individet ob

Leontjew til den specifikt menneskelige

jektivt eksisterende

s~bjektivt-aktive anticipation

og

kor.struktion af den genstandsmæssige verden i det amodale afbillede, d.v.s.
i

og af de enkelte uafhængig henvisningssamennehæng. be

stående af modale handlenødvendigheder, er fra det forsvinriende moments stand

begrebet. De menneskelige betydningsstrukturer indeholde s~ledes en ekstra

punkt kun handlemuligheder. De totalsamfundsmæssige handlenødvendigheder har

dimension udover de fire rent modalt sanselige dimensioner som konstitueres

for det enkelte individ ikke nogen på forhånd bestemt fastlagt karakter, men

af rum og tid, nemlig den af betydningsstrukturerne konstituerede 5. kvasi

fremtræder som handlemuligheder. der kan, men ikke nødvendigvis skal realise

dimenson. så vidt jeg kan se mener Leontjew med denne kategori det samme som

res. Ganske vist må individet gøre brug af de samfundsmæssige handlemuligheder

Holzkamp med betydningsst,ukturernt:!::; total samfundsmæssige Gyntese, idet Leon

for at reproducere sit liv, men denne garen-brug-af er ikke umiddelbart givet.

tjew her taler om specifikt menneskelige betydningsstrukturer. som er resultat

Muligheds-relation til de

af 'den samfundsmæssige totalpraks1s' (Leontjew, 1979).

kelte individ 'frit' i den forstand at individet altid har alternative handle

Be~ydningsbegrebet er

muligheder, selv under nok så tvingende omstændigheder. De handlenødvcndighe

en grundlæggende 'forrnidlingskategori' i den kritisk psy

samf~dsmæssige

betydninger stiller således det en

der og betydninger som, lad os sige, f.ex. er indeholdt i den kritiske psyko

kologiske subjektividenskab hhv. individualvidenskab og skal altså 'formidle'
mellem den objektive og den subjektive side af indiviuets totalsamfundsmæssi

logi som subjektvidenskab, skal nødvendigvis reproduceres og videreudvikles

ge formidlethed. mellem det objektivt økonomisk-materielle og det psykiske a

hvis den ritiske psykologi skal udmønte sig i en videnskabelig praksis, men
for mig som psykolog hhv. studerende er disse handlenødvendigheder og betyd

spekt af individets eksistens. Betydningsstrukturerne udtrykker nødvendighe
de~ne

ninger udelukkerultc' en mulighed jeg kan forholde mig bevid!';t til. Selvom jeg

i den arbejdsdelte total samfundsmæssige livsopretholdelse og individets

ikke påtager bestemte opgaver, fordi jeg kunne gøre brug af andre muligheder

pesonlige eksistens er bundet til denne totalsamfundsmæssige livssammenhæng
gennem begribelsen, forandringen og

omG~tningen

for at reproducere mit studieliv, ville den kritiske psykologi totalt set

af betydningerne. Dette for

hold bringer Holzkamp på begreb ved at skelne mellem arbejde og handlinger.

som selvreproducerende system alligvel blive opretholdt og videreudviklet.

Arbejde er den samfunds teoretiske kategori for produktionen og reproduktionen

Denne mulighedsrelation som det enkelte individ har til verden

af de objektivt økonomiske aspekter af de samfundsmæssige livsopretholdelse,

gen for bevidstheden, for menneskets særegne erkendende 'gnostiske' holdning

men handling er den individualvidenskabelige kategori

til og forholden-sig-til verden. Bevidstheden forstået som den specifikt men

90ykiske aktiviteter til opretholdelse

o~ udvikl~ng

fo~

det enkelte individs

af sin individuelle eksi

stens gennem de af arbejdet frembragte totalsamfundsmæssige livsbetingelser.
For at citere en central passage:
"Den nævnte generelle 'formidlings'-funktion ved betydningskatego
rien lader sig derrnd reformulere således: 'Betydningsstrukturer'
er for det første i deres totalsamfundsmæssige henvisningssammen
hæng indbegrebet af alle handlinger, som gennemsnitligt (modalt)
må udføres af individer, hvis den samfundsmæssige produktions og
rep~oduktionsproces skal være mulig på et givet trin, altså 'to
talsamfundsmæssige handlenødvendigheder'; 'Betydninger' betegner

V

forudsætnin

neskelige subjektivering af det p~kiske er terfor mere end tlot evnen til

;'t9-U4iu>f.. bevidst
~vtvt

~r

planlægning, anticipation og realisering af almengjorte gen:3tnnd:3IIHEf:;

sigt a~bejdsresultat - altså en bevidst rumslig og tidslig invariant anticipa
tion af relationerne mellem arbejdsgenstand, -middel og -virksomhed, således
som en kooperativ arbejdsproces forudsætter. Bevidsthed er også dette gnosti:
ske forhold til verden og den refleksive, reci9rokt decentrede (Pi aget) for
hold til mig

~elv

og andre mennesker. Subjektivitet ng intersubjektivitet for

udsætter en sådan bevidst decentreret opfattelse af mig selv og andre, et
'intentionallitetscen~rum', som

Holzkamp kalder det. Det er i denne sammenhæng

interessant at Pi aget (1967, p.294f) omend udfra en utilstrækkelig testemmel

~
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se af sumfundet. faktIsk i

~in ~~lhedso?fattelse

deltagelse i

af den menneskelige intelli

kontrollen over de ('elevant~ livnbetingelser gennem kooperativ

gens (som er noget ganske andet end den traditionelle variabel- og testpsyk0

integration. på grundlag af en

logiske forståelse) forbinder udViklingen af menneskets reversible operatio

differentieringen i

nell~

logiske

system~r

(l975.1976) forsøgt at begrunde to systeJ1\er af behov

med fremkomsten af den menneskelige ko-operation. Men

neskets intellieens. evnen til operationel tænkning ug decentreret perspek
tiv-forskydning omfatt.er for Pi aget faktisk menneskets i dets
rative interinulviduelle

aS9~kt.(Piaget,J.,

~ociale

ko-ope

o..
(y

En bevidst gnostisk erkendende og decentreret holdning hhv. forholden-sig-til
~itiske jæger-samler-~amrund til

til 'produktionsdrift'. Kvægholder

kulturen har som nødvendig fo"uusætning at de tidlige"e jægere på den mandli
ge side opdager at det er muligt at

udskyd~

de anvende det som et 'levende spisekammer'
~n

nedlægningen af vildtet og i ste
(Ost~rKamp,U•• 1975.

gno5tisk distance til jagtens betydningsstruktu,er. Den
foruds~tning

distance er en nødvendig

276) d.v.s.

~ammen

gnostiske

f.ex. for den agrare Kuktur5 opståen og

udvikling. Den 'palæoliti3ke kvinde' (Karoatschof,B •• 1980,p.75) må r.ex.
have opdaget sammenhængen mellem samlen af frugter etc. og muligheden for at
gemme frøene og ucså dem for

dereft~r

at høste frugterne

a~

arebjdet. Sådan

ne udviklingsskridt må udover de teknologiske innovationer de her mdført ha
ve resulteret i en ganske enorm udvidelse og differentiering af de tilhørende
betydningsstrukt~er (jvf.

Som

fø~ge

sys ten og indivi1ets

m~lighedsrelation til

individets
kooperative

totdlsamrundsm~ssige

llv~sarnmenh~ng

verden. Den simple umiddelbare

specificeres og OVerskrides i retning af

sen i kontrollen/dispositionen over den

sa~fundsmæssige

d~ltagcl

produktions og repro

duktions total proces som omfatter individets egne relevante livsbetingelser.
De psykiske aspekter heraf, individets

ligt-vitale behov so~ omfatter de ~~ske og sek::>u~lle behov, d.v.s primært
Nu er det i. \.o;ke hensigten her at di~kuter(: heldighe_

IT,er. Det vZ'sentl ige at fremhæve er, at

.

~

på det humane udviklingsniveau er der ik

ke læbgere en bestemt nødvendig relati Cln mellem behov og objektet for behovet
nen et særligt forhold

mol lem de prod~ktive og de sanseli~t vitale behov, som

er specifikt for den menneskelige bchovstllf,edstillelse:
~Overvindelsen af 'nødtørften' v~d udleveretheden til tilfældige 11vs
omstændigheder og sikringen af t'!'ns egen eksisten som :fremadrettet fore_

gribende omsorg for de san::;e1.i g '=_vitale behov::; tilfredstilleise kan ikke
blot opnås germem omvejen. over tlrodLlktionen, men li~eri deltagelsen
l samfundsm~s~ige produktlon selv; udvidelsen af deltagelsen i den sam
fundsmæsige realitetskontrol Og den kooperative integration er iden
tisk med forbedrinegn af kontr0l.len over egne livsLetingelcer og fore
gribende omsorg for den sanseligt_vi tale behovsti lfredstillelse. I
overenstemmelse hermed er er behovene her den produktive virksomheds
u:nicdelbare subjektive bevægelsesmoment.". (Osterkamp,U., 19-/6, p.36).

karakteristika som mulighedsrelation eller 'bevidste-forholden-Gig-til' de sam

forrnidlethe1.

de samfundsmæssige betydningsstrukturer ændres og

betydninEs-behovs-dimensio~til

er rett~t mac erhv~rvelsen og udvidelsen af kontrollen over

de relevante livsbe1:lnf'l:Ol::>er. Hcroverfo-k- udskiller Osterkanp systemet af sanse

Den individuelle eksistens' totaloa~rUndsmæssige fo~midlethed i sin psykiske

af dominansomslagets resultat. den samfundshistorisKe udvikling

s~m ~elvopretholdende

dets

Karpatschof,B.,1980j.

det humane udvlklingn

den af d~nne differentiering af de speC::ifikt humane behov i to 'dikotome' syste

de senere agerbrugs- og kvægholder-samfund,

'okkupation~'_

pa

:for kontrollen over livsbetingelserne

betegne" således som det specifikt h U h1a;r:le system af oroduktive behov. Dette pro

organiske mangel tilstande.

verden rnd have spillet en afgørende rolle i overgangen rra de tidligre palæo
altså for obvergangen fra

niveau. Handleevnen emotionelle grundl a.€ :

duktive b€ h ovssystem

1967; se min opgave: N1elsen.J.C.,

1980) •

funktioI"l.~::J..-historisk rckonEt!'ul<;tion af behovs

fylogenesen og dyr-Tr\-ennesKe-overgangs:f\;:ltet har Ostef'k<1mp

handli~ger

og livsaktivitet kan derfor

funcsrnæssige betydninger implicerer Også en 'bevidst-fortl.olden-sig-til' egr:e
produktive/sanseligt-vitale behov og emotionelle befindende. Den :før domin~5_
omslaget umiddelbare sammenhæng rnell~m aktivitet og behOV/betydning brydes m.a.o.
relationen mellem handlinger og beho~ 'formidles'. Individets principielle 'op_
hævelse' i der, samfund~m~ssige liv~Sikring of uafhængighed af en rent individu
el livssikring, muliggør en til~varehde 'distance' til egne behov. Individet har
mulighed for at tage sine behov til efterretning, 'forholde' sig til ~ine behov,

bestemmes som individets kontrol/disposition over egne livsbetingelser gen

planlægge deres tilfredstillelse eller udskydelse, o~strukturere dem, 'bevidot'

nem deltagelsen/andel i

lade sto t i l etc. Også til sit eget emotionelle befindende kan individet forhol

ces, d.v.s.

ko~trollen/dispositionen

handlin~ens

over den samfundsmæsRige pro

psykiske aspekt kan karakteriseres som uen personli_

de sig bevidst, behøver ikke umiddelbart at omsætte et emotionelt handlebered

hetydningsaspektet indeholder bestemmelsen af handlin

skab i en betydningsakt~alisering. Ernotionlnlitetens almene funktion, at forbin

gens psykiske aspekt, som individets personlige handleevne. ogsa behovsaspek

de kognition og handling (Osterkamp,u. 1978) forandrer sig pa det humane niveau

ge handleevne.
~

Ud~ver

Gennem deltagelsen i

kontrollen/diBposition~n

realiseres de i det menneskelige

samrundsn~::;sige

over egne livsbetingelser

naturgrundlag liggende po

til et bestemt befinder,de, der so~ SJbjektiv målestuk,

for

individet afgør hvor

vidt bestemte handlemuligheder er S~~jektivt nødvendige, om handle evnen herved

tenser til kooperativ livsopretholdelse. Den per3unlige handle evnes behovs

udvide~ eller forhindres i at udv~des (Jvf. Osterkamp.~., 1978,p.240ff). ~vor

grundlag består således i et

dan det emotionelle befindende ~nvendes som subje~tiv målestok for vurdering ~f

fvlo~enetisk

tilblevet

emotl~nelt beredsk~b

for

handlenulighederne, afhæ~~er ikke alene af cen aktuelle situation, men også af

.! ~)

!II
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tidligere emotionell~ erfaringer. De samtundsm~ssige

muligheder/i~d5krænkninger

slår ikke ganske enkelt ned i mit emotionelle befindende, men afhænger også af
mine erfaringer med mig selv, jeg kan omvurdere tidligere erfaringer, vurdere
tidligere handlinger anderledes,

L~nke

og fcrle om tidligere

handlin~er

på en an

don måde etC. ved bevidst at forholde mig til mit tidligere emotionelle befin
dende.
det emotionelle befindende

har p'; det humane niveau den Sal'rllge karakteristik, at 'oDhævet' i

mæssige livssikring.

Lide~

betsemt grad ar

den samfunds

jeg f.ex. af mangel på sovn er dette ikke blot udtryk

for en organisk I sanseligt-vi tal J;langel tUs >;and; jeg
udleveret~ed

li aer

mere alment under en

til min liYss:tuation hvor jeg er S9 udleveret til

en mangel på foregribende omsorg Dg kontrol over egne livsbetingelser, at jeg kan
komne til at mangle sovn. Den subjektive nødvendighed for mig består derfor ik
~lot

er således som kategori

indbegre~et

den relaterede delarbejder i

der=~

af de forskellige nødvendige og til hinan
bestemthed af cl!'!t givne niVeau

hi~torisk~

i den samrundsmæssige organisation af arbejdsdelingen. (Holzkamp,K.,1983,p.196).
Individet oipretilolder sin eksistens gennem de muligheder som en given ;:Jos i tion
giver. Positionens hist::Jriske bestemthed fastlægger hvilken grad af indflydelse

De sanseligt-vitale oJ produktlve behovs udtryk i

ke

hængig af produktionen og reproduktionens samfundsmæssiggorelse. 'Position'

i at lægge mig tIl at sove og overvindende den aktuelle

orga~iske

man

geltilstand. men alment i 'prOduktivt' at overvinde en livssituation, hvor min
kontrol over egne relevante livsbetingelser er så frmmedbestemt at jeg kan trues
af mange J, på søvn.

individet har på den samfundsmæssige proces og dermed egne livsbetingelser. Po
sitionen antager karakter af 'erhverv'

~~der

bestemte arbejdsdelte organisations

former. Alment er positioner muligheder for at opretholde og udvikle
viduelle l1v

genn~mbidrag

~it

indi_

til den samfundsmæssige reproduktionsproces.

Helheden af individets samfundsmæssige betingelser, dets 'umiddelbare livssitua
~

omfatter imidlertid mere end dets position. Individets

indbegrebet af de

samfundsmæs~igt

livssitu~tion

er

producerede eenstandsmæssigt-sociale forhold

set fra i~dividets faktiske ståsted, d.v.s. i det omfang og den måde individet
rent faktisk kommer i kontakt med dem. (Holzkamp.K •• 1983.p-.197).
Den objektive livssituation er såleaes en bestemt konkretisering af individets
forhold til d~ sa~fund5mæssige positioner. afhængig af det givne ståsted. Den
objektive livssituation omfatter også alle de samfundsmæssige betingelser for

1.7.

Individets totalsamfundsm~ssige formidlethed under konkrete betin
gelser; Arbejdsdeling; AntagonistiSke klasse~n~r~seI og m~gt_ og
~erredømmeforhold.

den individuelle reproduktion udenfor den arbejdsdelte produktions sr~re, altså
også de geostandsmæssigt oog sociale reproduktionsbetingelser som individet er
afhængig af i sit umiddelbare liv, d.v.s. f.ex. også familiens reproduktionsbe
totalsanfundsmæ~sige forrnidlet_

Vi er nu efterhånden nået så vidt at det specifikt menneskelige niveau i den

tingelser. Historisk konkretiseret er individets

aggressive og voldelige handlen er mulig at indfange nærmere begrebsligt, idet

hed altså formidlingen lnellem 1) den individuelle sociale livssituation, 2)

vi nemlig nu har karakteriseret det menneskelige udV1kl1ngsniveau gennem be

den samfundsmæssige position og 3) det samfundsnæssige livs arbejdsdelte hel

begreberne arbejde, kooperation, bevidsthed

hedsstrukturer.

o~

sprog. Før vi skal bestemme et

begreb for den specifikt menneskelige aggressive og voldleige handlen på dette
ud~iklingsniveau

er det imidlertid nødvendigt at nærmere at konkretisere den

Den individuelle eksistens' totale
historis~e

~amfund~m~ssige

formidlethed som konkret

arbejdsdelte positions- og situationsspecifikke betingelser forekom

individuelle eks1stens' totale samrundsmæssige formidlethed under hvad Holzkamp

mer imidlertid ikke som sådanne i den konkrete Virkelighed. Der er her kun tale

bestemmer sem individets 'positions-, situations- og formationsspecifikke betin

om 'forstandige abstraktioner' der kræver en formationsspecifik konkretisering.

gelser'. Dominansomslaget resulterer i en helt ny 'udviklingstype' • Bestemnel

De arbejdsdelte posir.ioner og livssituationer forekommer reelt kun som konkrete

serne på denne nye

produktionsf::Jrhold indenfor bestemte samfundsformationer. De samfundsmæssige

melser'

udviklingstype~ niveau k~n

(jvf. 5. skridts-analysen). De

~

derfor kun

v~re

'retningsbetestem

bestemmelser af det psykiske a

spekt af den totale samfundsmæssigheden grundforhold nå derfor konkretiseres som
retningsbetsemnelser, d.v.s.
hængig af det

so~

samfund~m~ssiee

den

hlstor1~ke

udprægning af grundrorholdet af

udvlklingsniveau, d.v.s. kategorielle bestemmelser

soci~le

sociale arbejdsdelte positioner og individuelt
dividet

re~liserer

livssituationer

~om

in

for at oprer.holde sit liv må konkretiseres indenfor historisk

bestemte formationsspecifikke produktionsf::Jrhold og klasse specifikke rammer.
Den samfundshist::Jriske udvikling efter dominansomslaget er ikke blot en harma
~amfundsm~s~iggørelse

De

på det samfundsteoretiske niveau. Efter.dominansomslaget opretholder det enkelte

nisk fremadskridende

individ sit eget

opretholdelsen gennem produktivkræfternes udvikling. Produktivkraftudviklingen

liv gennem bidraget til den totale

samrundsmæssi~e

reproduktion.

oget realitetskontrol over livs

Dette sker imidlertid indenfor en bestemt arbeidsdelt struktur. Det enkelte in

foregår altid indenfr bestemte, historisk foranderlige genstandsmæssigt-sociale

divid er ikke som sådap. konfronteret med 'samfundet' som helhed,men relaterer sig

rorhold, produktionsforholdene. Denne udvikling

til samfundet gennem en bestemt 'position' indenfor den arbejdsdelte helhedsstruk

udvikling af forskellige på hinanden følgende samfundsformationer.

tur. Såvel

arbejd~delingen 30m

individets position forandrer sig historisk af

konkrsti~eres

historisk som en

J4

Den

~amfunds~æssige

klassiske
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forandring gennemløber således, ifølge den

opfattel~e.

forskellige stadier fra ursamfundet,

ka?ltallsme til socJalisrne og

l~sme,

produk~ionsforhold

kom~unisme,

~~rxistitke

slave3a~fund,

interesser stu- a1 ts!l i første omgang eVe r'f'or hinanrlen i et komplementært ude

feuda

former indenfor hvilke der produceres. En forUrisætning for opståelsen af den
til den

agr~re

Denne spaltning:. modsatrettede

og produktlvkraftudvikling, d.v.s. af forskellige Sociale

2

private ejendomsform og klasseforholdene i overgangen senest fra ursamfundet
produkt p.g.a.

~sa tre ttede partialinteresser.
int€ress~r har som konsekvens generelt en ind
skrænkning af den bevidste kooperotti ve r~al. i tetskontrol. Da de beherskedes 1n
lukkelsesforhold, som et forho Id mell em

karakteriseret af forskellige

prodUKtionsform er udviklingen af et vedvQrende frembragt mer
f.e~.

særlige frugtoare landområders udnyttelse og

skabel~e

af

overskud Lex. i Nordafrika og Ulleasiens. Med den heraf følgende differentie
ring af en arbejdsdeling f.ex.

melle~

teresser J.mldlertic ikke blot retter Sig
gennem

veuet imod en ophævelse af de grundlæg,gelld e forhold som beti.neer klasseantago_
nismen, repræsenterer deres interesser P&. lctnls:;ere sigt almene interesser. Alme

" f

ne fordi de er rettet mod reali3eringen er muligheden for udvidelser! af den

land og begyndende by-sanfundsdannelser,

bevidste kollektive realitetskontrol over livsbetingelserne og dermed kontrol

udviklingen af simple bytteforhold, indfareise af bestemte distributionsprin
cipper organiseret af centrale begYndende stat5li ge
grundlaget
og

fo~

over hver enkelt egne individuelle releva.nte livsbetingelser. Ophævelsen af de

bc~tående

dannelser m.v. udvikles

de første deciderede antagonist:ske klasse forhold mellem slaver

slavehold~re

ha~

livsbetingelserne repr~5enterer
des partialinteresser.

recegøre for klasseantagonismens videre hi

storiske forandring. Det væsen"tligc for vores sammenhæng er at fastholde at.
det er karakteristisk at den
siden

omv~ltningen

samfundsn~ssige

historiske udvikling og stagnation

af de tidlige stenalder-ursamfund har været båret af så

\

danne antagonistiske klasseforhold, der har spaltet samfundsindividerne i for
ske lIge klasser. En klasse

so~

er i

besoiddel~e

af de

samf~ndsmæssige

produk

~

Individets

tota~e samfU~d~mæSSige :or~i.d.lethed er

fliktfyldt, et forhold mellem
sisterende illltagoni3ticke interesser Og mctgtrorhold.

1.8.

sin konkret histo_

derfor nødvendigvis samtidig en bestemt magt

og

herredøm~efor~

Jeg har forsøgt at vise at problemet om den aggressive
handlen er et højst variabelt og historiSk

viklingen af de produktive behovs system. gennem den bevidst roregribende og

som fundamentair er bestemt og

kooperativt arbejdsdelte

omverd9nsfor~ndring indebærer

altså samtidigt bestemte

og udviklingshæmnende betingclser 1 kraft af de antagonistiske klas

seforhold og udøvelsen af magt- og
her~cd~~meudøvelse på

herr~d~mme

over andre mennesker. Denne

~agt

basis af en herskende klasses besiddelser oe interes

afh~ngig

af

adfærd hhv. aggressive
forancerligt psykisk funktionsaspekt

hvolket udviklingstrin af det psyki
skes virksomheus- og afbilledeniveau \Pi berinuer os piL Selve denne prohlemstil_
ling at den aggressive adrcerd og handlen må ses l at1længlghed <if hvtU.et p3ykisk
udviklingsniveau vi befinder os på sYnes end ikke at være erkendt indenfor den
traditionelle psykologiske abstrakte qggressionsforskning. på grund af en mang

ser og den følgence udbytning af den beherskede klasse, nå nødvendigvis føre

lende historisk fremgangsmåde til forSkningseenstanden ender den derfor også

til den

nøl1vertdigvis i abstrakte former fr reduktionisme og naturalisme. hvor et enkelt

behersked~

klaS3CG

mod~agt

som er rettet mod begrænsningen ar den her

funktionel~ væsentlige og kan således i~ke bestemm
aggres~ive Og voldelige handlen på det humane udviklings_

skende klasses magt og lnteres3cr. De antaeonistiske klasse forhold implicerer

niveau absoluteres som det

derfor en objektiv

det specifikke ved den
niveau af det psykiske.

interes~er

klasses

interessemo~sætning mellem kl~sserne:

i at opretholde og udvide de

interes~er

k':.ln opretllOldc

~ine

bekostning af den

Den herskende klasses

~eståendc magtfo~hold

og den beherskede

i at begrænse og bryde cenne magt. Den herskende klasse kan
maet- og herrecørnmeforhold og realisere sine interesser på

behcr~kede

klassesinteresser og den beherskede klasse kan kun

sikre sine interesser gennem modmagt overfor den herskende klasse, d. v.s.

p~

kastning af denne klasses interesser. Den herskende og den beherskede klasses

\ 1--,

. hj. ,

""AA')~~

,

be

~

L +- ~ ~

Et forsøg på en kategorie~temmelse af den specifikt humane
aggreSSive og voldelige h a ~

og logik. Realitetskontrollen over den samfundsmæssige udvikling gennem ud

og

~

~eherske_

kemmanda og tvang. De antagonistiske produkticnsforhold og deres

ind~b~rer

begr~nsende

således

hinsides de

mnJ.n~ 00dvendigvis rlodsJ.gelsesfyldt og kon_
mulighe~QB begrænsnineer, som følge af de ek

vendelsen af disse produktionsmidler for andre, d.v.s. under produktionsmiddel
logik

derf0~ ~mene lnleres~er,

riske og formatJ.onsspecJ.fJ.kke udfo

tionsmidler og en klasse som er henvist til at reproducere sig selv gennem an
bes~ddernes

produktions-, klasse- og magt:t:"orhold og realiseringen ar de potenti

elltl menneskelige v<IIsenskræfter gennem dan kollektive realitetskontrolover

i den antikke produktiDnsmåde. (Jvf. Osterkamp,U., 1975).

Nu skal vi selvfølgelig ikke

mCld en forskydning af styrkeforholdet

Lnd~krænkning af de herskendes ms'.E?;t_ og herredømmeudøvelse, men overho_

r det

f01~ende

afsnit vil jeg

derim~d

på grundlag af de resultater vores analy_

se har fr~mbr~gt forsøge kategorielt at indfange den specifikt humane aggressi_
ve og voll1elige handlen.
Jeg har forsøgt at

vi~e

hvordan

~tet Rradvist ~IJræn~es

og nedbrydes op

gennem den psykofylogenetslke UdVikling, idet organismernes individuelle lære
og udviklings evne i stadig stigende onfang virker modificerende ind på adfær

"co r~}n·(.W,,,i.tI. ~ ~~)k~' r;k~tl~:2:)d"miniser,n.en

og dannelsen af nenneskets sam

".

Z
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functsmæssige n~tur
sætt~

i

dyr-menneske-ovrgangsfeltet begynder et funktionsskift at

interessemodsætnlnger, interessekonflikter

sig 1genn~m idet menneskets biologiske potenser far en specifik samfunds

nagtforhold. O.v.s. at den aggres

sive og/eller voldelige handlen kommer i stand som en reaktion på en faktisk el

mæssig llv~op.etholdelse danne~. Den endelige Og fuldstændige sprængning a~ in

ler fænomnenalt oplevet trussel mod egne interesser og

stinktet [inder sted i og med det andet kvalitative spring i

tilfredstlile egne sanseligt-vitale/produktive behov. Endelig må en kategoriel

dQmlnan~omslagct

fra en

antropogenesen,

handle~uligheder

for at

bestemmelse ar denaggressive og voldleige hanålen som det fjerde ~have po

r~nt fylogenetisk til en samfundsmæssig-historisk ud

vlklingstype. Fra dette tidspunkt bliver menneskets individuelle livsoprethol

tentiale til at kunne omf3tte og afkode hidtidige vilkårlige definitionsfor

delse ror~idlet gennen den totale sarrfundsmæssige proces. Herigennem ændres og

søgs samIDenblandinger af' bi:llogiske, ps,Ykologiske og sarnfundsteoretiske niveau

så individct~ betydnings-hehovsdimension, således at betydninger og behov får

er.

karakter af cn mulighedsrelation. af handlemuligheder som individet kan forhol

Tager man nu disse overvejelser i betragtni.ng kan vi bestemme den aggreSsive

~e sig ~ til. Dette forandrer kvalitativt individets handlestruktur på

og voldelige handlen og handlemotivation på det specifikt humane udviklingsni

det apeeifikt menne~kelige ~iveau. Den specifikt menneskelige handlen karakte

veau på

riAeres nu af arbejde. kooperation, bevidsth~d og sprog, d.v.s. er totalsam
fUnd~~æssigt

~

O~

formidlet gennem specifikt humane betydnings- og behovsstrukturer.
Med den Selvskabte fr~mbringelse af ?roduktionsforholdene og en
UdViklings af ~
prcduktivkræfterne som muliggør frembringelsen af et merprodukt er grunde~ lagt
for udviklingen af udviklingen af klasseantagonistiske magt- og herredømme for
~

f~lgende

forsøget på en mulig løsning af en beståenje

Q

~ellem

int~resse

og udviklingskonflikt

individer. grupper og klasser, hvis mål er at opretholde og udvide dls

sel) og/eller

anvendel~e af

I der følgende skal jeg uddybe nogle aspekter af denne bestemmelse udrre dens
enkelte elementer.

~ ~~'

1.8.L

tions- og situationsspecifikke livsbetingelser. Med den total samfundsmæssige

~

Beerebslogiske niveauer.

formidling af indiv1detn eksistens er dets handlemuligheder ikke længere umid

Det rremgar umiddel>art af bestemmelsen at der må skelnens mellem rorskell,ge

delbart givne, men 'problematiske' som Holzkamp siger, givet som problem, d.v.5.

begrebslogiske niveauer i den aggressive og voldelige handlen. Der kan udskil-

kan raliseres med alternative mål og midler og som et bestemt forhold mellem

les mindst tre

muligheder og begrænsninger, d.v.s. altid objektivt modsigelsesfyldt og kon

gruppeniveauet og

fliktfyldt. En kategoriel bestemmel~e af det humant specifikke ved den aggressi

re niveauer i bestemmeleen som lieger i logisk forlængelse af de abdre, nemlis

s~danne

niveauer.

n~mlig

J) kl~se-klasseniveauet. Str~nt

stat-stat og blok-blokniveaue~ne, men de er ikke medtaget her da jeg opfatter
den

og voldelige handlen på disse niveauer som afledte former af

~ ~,
~~~

sekamp. Den ~ggressive og voldeliee handlen på niveauerne for stat og blok er
genstandsmæ~igt bestemt so~

behovsaspekte~, altså at der i den specifikt humane aggressiv~ og voldelige hand

politik i.f.m.

len realiseres bestemte ~anseligt-vitale/produktivebehov og bestemte adækvate

og VOldelig handlen må først og fremmest undersøges v.h.a. samfunds teoretiske

og/eller inndækvate samfundsmæssige betydningsstrukturer. For det andet~

og

f.ex. den internationale aggression i form af blok

stormabts~olitiske

politi~k-økonoITiske kateporier

interess€ k onflikter.

Disse frmer for aggressiv

og ligger helt uden for denne opgaves sammen

den totolsamfundsm~ssige for~idlethed mellem individ og samfund som en mulig

hæng. Det samme gælder den nationalstatslige aggressive handlen f.ex. i.f.m.

hedsrelation. alts~ at den aggressive og voldelige handlen på det menneskelige

konfligerende

niveau er en muli~hed. som kan være enten adækvat eller inadækvat for at gen

aggressiv handlen og må ligeledes primært undersøges med politisk-økonomiske

nemsætte bestemte sanseligt-vitale/produktive behov. Den aggressive og voldeli

kategorier.

mellem muligheder og begrænsninger på grundlag af en objektivt eksisterende

~ ~C)

markedsintere$s~r.

Denne form kan betegnes som en interstatslig

på niveauet for klasse overfOr klasse finder vi især to former for
og voldelig handlen på grund af en

beståe~de

~~.

~

klas-~

hold. For det IQrste~ den specifikt humane handlemotivat~ons b*tydnings- og

og voldelige handlen er udtruk for et forhold

~

taget kunne vi indføre fle-

ve og voldelige handlen. som tager hensyn t i l både de samfundsteoretiske og in

trejd~den aggressive

~~

l} individ-individniveauet, 2) gruppe-

divldualviden~knbcligedimensioner. altså 90pulært.sagt til både sociale og

aggressi~e

.

~

samfundsmæssige natur og den total samfundsmæssige formidlethed indenfor posi

For det

~

pers og klassers subjektive handlemuligheder, altså på bekostning af disses in

handlen må nødvendigvis knytte an til betydnings-behovsaspektet i individets

'

~;?

magtmidler til begrænsning af andre individers, grup

teresser, behov OB udvikling.

ge handlen er altså kun en ITulig form for handlen blandt flere alternativer.

~

se individers, gruppars og klassers subjektive handlemuligheder gennen besiddel

En beste~melse af det ~pecifikkc ved den menne~kelige aggressive og voldelige

pSYkolo§iske aspekter nå som det er fr~mgået derfor knytte an til følgende for

I

nåde: Aggressiv og voldelig handlen på det humane niveau er

aggres~iv

interessekonflikt. Den ene form

kan vi kalde klassekamp og den anden form for spontan protest (Jvf.Gellert,1983).

~

"
<Y,
~

1
<

39
38

Det karakteristiske for klas$ekamp som en aggressiv og/eller voldelig handlen

klassebetingede begrænsninger og sam kooperativt

vi her finder en form for

tilfredst~llelse

bc~idst

organiseret og kooperativt koordineret kanp,

d.v.s. en beviust kooperativ aggression, som vi f.ex. finder den indenfor ar
bejderbevægclscn5 faglige og politiske kampe, hvis mål er den kollektive sik

ring af den
ter

502

heherskede klasses interesser, behov og udvikling, men da den ret
produ~tive

for~

kooperativt-aggressive handleformer som er objektivt adækvate og subjektivt
funktionelle, d.v.s. er udviklingslogisk
ne livsbetingelser og dermed

behov og udvidet rcalitets

aggre~siv

1.8.2.

bevidst organiseret og kooperativt koordineret 02 realisret aggressiv handlen

form

re~ktioner

på

er mere eller

~

mindre bevidst

rettet mod og bundet til symptomerne på klassesamfundets grundkonflikt.
Hvor klassekampen primært organiseres gennem bevidste kooperative partipoliti
ske og fagpolitiske sarrmenslutninger
gennem Iorskellige

~evæ&el5er.

organiseres spontane protestformer prireært

s~al

Nu

disse bestemmelser ikke opfattes for

absolutte, men snarere som analytiske bestemmelser der angiver en bestemt domi
nerende udviklingsretning med mange

mod~igelser

-C.

mellem de to momenter. 8egge

'O

former er kooperative former for aggrcnsiv og/eller voldelig handlen som er rea
tioner på

interes~ekonrlikter og

r~l~v~nte

form~r

s~elnen

Den aggressive og voldelige handlens sanfundsteoretiske Daradoks.
~ddelbart

begribelige i deres begrundethed i objektivt bestående interessekonflikter.
Som

~ådan

er de funktionelle handleformer. Det paradoksale ved vores samfund er

lpidlertid at der

eksi~terer

bestemte genstandsmæssige former for aggressiv og

vodelig handlen, som er rettet mod ind:viduelle og samfundsmæssige subjekter
der sp.Iver berørt af de samme

nodsigel~esfulde

og begrænsende livsbetingelser

for deres produktive behovsudvidelse og dermed begrænsninger i mulighederne
for kontrol over deres egne relevante betingelser, altså

~n aggre3~iv

og vol_

deæig handlen som er rettet mod potentielle kooperatioIlspartnerne. (Jvf- Gelle!rt,

D•• 1983). Dette er former for handlen som decideret retter
beko~tnin*

~i2

mod en udvidel

af andre potentielle

deres Subjektive handlemuligheder. Her er der altså tale om en aggressiv og vcl
delæig handlen hvis mål er at gennemsætte egne partialinteresser på bekostning

mellem klassekamp og spontane protest

for relevant. især understregningern af deres kooperative aspekt, at det

J

er handleformer som er bevidst kooperativt organiserede, d.v.s. koordineres sam

men med andre som er berert af de samme begrænsninger i udvikl ingsmuli8hederne,
mener jeg at Gellert tenderer mod at absolutere forakelle mellem

klas~ekamp

og

spontane protestestformer. Klassekamp finder ikka kun sit udtryk indenfor ar
bejderbevægelsens faglige og po11ti5ke kampe, men også indenfor en lang række
kollektive bevægelser. Ligeledes er den politisk og fagligt ocganiserede

kla~se

kamp præget af modsigelser og ideologiske tilsløringer m.m. og er ikke altid en
tydi~t

kraft.

kooperationspartneres behov og udviklingsmuligheder gennem en indskrænk:':dng af

livsbetingelser.

Selvom jeg således finde Gellerts

~ubjektiv

se af egne interesser, behov og udvikling på

begrænsninger den ene klasses handlamuligheder

for langsigtet realitetGkontrol og produktiv behovsudvikling og dermed for kon
trolover egne

af den individuelle subjektivtet

De ovennævnte former for kooperativt-aggressive handleformer er

spontane aggressivt-kooperative handlens protest

kl~sseinteressekonflikten. som

overskridels~

gennem deltagelsen i en overlndividuel

er rettet mod årsagerne til den beherskede klasses begrænsninger 1 den produk
d~n

i en sikring nf almene in

handlen finder vi i

af såkaldte spontap.e protestformer. Hvor klassekamp klassekampen som en

tive behovsudvidelse, er

be~rundede

teresser, behov og udviklingsmuligheder gennem udviuelsen nf kontrollen over eg

re9ræsenterer denne kamp almene interesser. (jvf. Ccllert. 1983).

En anden form for bevidst kooperativ organiSeret

at udvide deres behovs

som er begrundet i en Objektivt beståence interessekonflikt. Det er således

mod selve grundlaget for klassesamfundet og i et historisk perspektiv

er en kollektiv langsigtet kamp for de
~ontrol

~

s~ger

02 kontrol over de almene og egne relevante livsbetingelser og

en bevidst kamp for en langsigtet sikring af de almene interesser, men

l

af andres interesser. Denne kategori af

~ressiv

og voldelig handlen finder vi

mest udpræget på gruppeniveauet. For at nævne nogle konkrete eksempler, kan
man tænke på f.ex. aggressiv og voldleig handlen overfor 'fremmede'. marginnli
serede gruppers indbyrdes kamp f.ex. arbejdsløse og fremmedarbejdere, 'rocker
grupper', racistiske voldsformer m.m.
Det son forekommer paradoksalt og

mods~tningsfyldt er

at dp.r her er tale om

aggressive og voldelige hancllerormer som idet de forsøger at forbedre og udvide

~z.4{

egne livsmuligheder ~ker det pn bekostning af andre potentielle kooperations-

~

partneres interesser, behov og udviklingsmuligheder, altså i realiteten en handlen

50m

på long sigt er imod egne interesser. på grund af denne handlen-ad egne

kan derimod sagtens antage karakter a: en kamp for partialinteresser.

interesser har jeg kaldt denne handleform for et samfunds teoretisk paradoks.

Igen gælder det imidlertid at disse kooperativt-aggressive former for handlen

Man kunne karakterisere denne form for aggressiv og voldelig handlen som oppor-

overvejende må undersøges på det samfundsteoretiske

n~Veau

v.h.a. den politiske

økonomis begreber og metoder, men en inddragelse af individualvidenskabelige

unistisk ag~ressiv og voldelig handlen, idet det er aggress~v og voldelige handleformer som på kort sigt kan forbedre de involveredes behovsopfyldelse e2 inter-

'formidlingskategorier' bliver i stigende grad nødvendigt også på dette niveau.

essegennemsætning og dermed kortsigtede kontrol over egne livsbetingelser, gen-

Vi har set at det karakteristiske for kassekamp og spontp.ne protestformer er

nem en handlen sar:! er kompatibel med den

at det er sammenslutninger af forbunu al individer som er berørt af de

~amme

)

ved at gruppen hhV.

lndivid~t

bestl~ende

magt_ og undertrykkelseslogik

selv aktivt tager del i magten og undertrykkelsen.

~

~~

~~~

~~~~

PG,§
~,.

~
.

40

z.

41

Den må derfor karakteriseres som objektivt inadækvat, d.v.s. beroende på
tivt

inadækvat~

betydnlngsstrukturer, men

subje~tivt

adæ~vate

o~jek

og funktionelle.

Det problem der rejser sig er naturligvis hvordan en sådan handlemotivation 0
ve~hovedet

passet-o~portunistisk'

f.9

ling analyseres udfra denne struktur. En rørs te
mishandlingen er

sålede~

be~te"lmelse

af

i

nu~tru

efter min opfattelse, at et væsentligt kerneprob!em i

den kroniske og systematiske hustrurnishandling er en sådan handlen mod egne in
teresser, beroende på objektivt inadækvate

betydnlngs~trukturer, 30m

relationer. Jeg mener derfor at det er

9

~'
d~

q-

samfUndsteoreti~ke,

nen også

grænsningerne

y

interesser, behov og udvikling, d.v.s. bestemt udfra den objektive inadækvathed,

livsbetingelser og magtstrukturer, gennem

~o

fremmedbeste~te

kOrtsigtet handlen og tænken, som

retter sig moj at opnå kortfristede individuelle fordele indenfor sådanne magt
og afhængighedsrelationer. Denne tilpasning er uctryk for en så at sige 'normal'
tilpasning upåvirkelige og

freffimedbeste~te

livsbetingelser og betegnes Hf Oster

kamp som en for form for psykiske forstyrrelser der kommer af afkaldet på at rea
lisere egne interesser, behov og udvikling indenfor sådanne magt- og afhængigheds
relationer. Opportunismen er her altså en 'tilpasset-opportunistisk' indretten
sig på

afh~ngigheden

af de herskende magtforhold,

so~

kan føre til manifeste for

mer for psykisk forstyrrelser under aktualgenetisk tilspidsede betingelser.

so~

under

a~tualgsnetisk

skærgede betingelser kan

f~

opr~r

med de beståen

c:;:::

es

.......

ske

ar

en

tivt-aggressive ut

passede-opportunistiske handlen er, at den i

modsætning til den passivt-lidende og 'depressive' tilsyneladende konfliktfrie

betingelser som resulterer i den politiske oppotunisme

den eksistentielle usikkerhed og angst som er resultatet af de

og afhængighedsrelationer,

re i retning af psykiske forstyrrelser som manifesteres l hvad den traditionelt

I:>

arfinden slg med de herskende interesser. oftest er i klar og åben konflikt med

fra sporgsmålet om hvordan opportunismen somholdning og handleform opstår hos

og afhængighedforhold. Opportunismen bliver således forsøget på at tilpasse sig

skelne ~ det 'utilpaosede opportunistiske' aktive opgør med de bestaende magt

fordele på bekostning af andres interesser, behov og udvikling. Det

adskille

opportunisme af den almene udleyerethed til fremmedbestemte betingelser og magt

andre gennen en tilsyneladende konfliktfri og passiv løsning. Heroverfor må man

de magt- og a:fhænglghedsrelationer, g{jnnem ..!.or~etAå at si!g;,e sig

trykkelsesstrukturer giver individet hhv. gru?pen visse kortsigtede fordele som

det enkelte individ. Osterkamp afleder den politiske såvel som den individuelle

oplevelse af mulighederne for,

karakteriseret ved det aktivt aggressive forsøg på at gøre

i kraft af at den kortsigtede aktive deltagelse i de eksisterende magt- og under

su~jektive

fænomen~le

tænkning, emotionalitet og handlen. Denne 'utilpassede-opportunistiske' form er

men samtidige udviklingslogisk begrundet som en subjektivt funktiionel handlen,

de objektive og

aktualgenetisk

defektorienterede psykopatologi betegner som 'psykopatiske' forstyrrelser af

esser, behov og udvikling, således at den gennemsættes på bekostning af andres

~kke

unde~

ten sig søger således at opnå individUelt kortsigtede fordele på bekostning af

individers hhv. gruppers mulighed for at gennemsætte egne inter

er funktionelle. Men som Osterkamp (1978) gør opmærksom på kan man

på de bestående magt- og afhængighedsrelationer, som

og aThængighedsrelationer. Denne 'normale' 'tilpassede-opportunistiske' indret

og rejse prOblemet om denne h3ndleforms subjektive funktionalitet og

er 2odtnok en samfundsteoretisk og politisk kategori, som er bestemt udfra be

~

tænken. følen og handlen i.f.t. den

~

subjektive handlegrunde der ligger i denne paradoksale handlen.

skelne~

at gennemsætte egne interesser, behov og udvikling indenfor de berokcnda magt_

især betydnings- og behovskatego

Den aggressive og voldelige opportunisme som den her er bestemt som handleform

at indføre en kategorial

overvejende er karakteriseret af en passivt lidende, udleveret og 'depressiv'

forhold. Men for at forklare den opportunistisk aggressive og voldelige handlen
dividualviden~kabelige formidlinsskategorier,

~elevalll

mellem følgende form~r:(1))den 'tilpassede-opportunistiske'. passive i3dretten
skærpede betingelser kan fore i retning af manl!este psykiske foretyrrelser, som

imidlertid

er subjektivt funktionelle både for kvinden og for manden i det voldelige par
er det absolut nødvendigt at inddrage ikke blot

~~

af en indretten slg på og affinden sig med de herskende magt- og afhængigheds

hU5t~umishand

proble~et

med de bestående magt- og afhængighedsrelationer,

nøje fra den af Osterkamp beskrevne 'tilpasse-opportunistiske' handlen i retning

Som jeg v11 komme ind på senere i denne opgave

må den konkrete genstandsmæssige form for systematisk og kronisk

opg~~

som ligger i naturlig forlængelse af Ost~rkamps bestemmelse, men som må skelnes

kan komme i stand? Altså egentlig hvordan cn s&dan handlen imod egne

interesser overhOvedet er mulig?



Nu eksisterer der imidlertid efter min opfattelse også muligheden for et 'util
~

samfundet og de bestående kulturelle værdier og normer. Den er altså ikKe en

~

'normal' J.ndretten sJ.g, men tvær.ti"lod en 'unormal', 'devierende'. 'asocJ.al' etc.:,
~ med ~e herskende interesser, som går i retning af sådanne former for psy

~

forstyrrelser som hænger sammen med kriminelle handlinger, 'karakterfor->
~

styrrelser', 'psykopatler' og lJ.gnende.

Opportunis~en

som handleform har såle

des efter min oprattelse båce en tilpasset og en utilpasset form. Og i det om
fang som oportunismen

e~

en for form for psykiske forstyrrelser fører disse for

skellige former for opportunisme til forskellige former for manifeste psykiske
forstyrrelser unner skærpede aktualgenetiske betingelser. l en vis forstand me
ner jeg at den individualpsykologiske pendant til den 'normale' tilpassede-oppor
tunistiske handlen er psykiske forstyrrelser i retning Qf 'depressive'

perso~

lighed5træk som funktionelt svar på udleveretheden til magt- og afhængighedsre
lationer, mens den individualpsykologiske pendant til den 'afvigende' aktivt
aggressive utilpassede opportunisme er psykiske forslyrrelser i retning
'usykopati~e'

a~

personlighedstræk som funktionelt svar på et blindt og forvræn

il
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get opgør med disse me.gt- og afhængighedsrelationer.

E~

l..-tA..-o/ ~ ar

~ fri-<-c.«"

t'~ULt:f.<...t.L-.;-

nærmere analyse af den tænke n og emotionalitet sem er knyttet til den til_

passede og den utilpassede cpportunistiske handlemotivation ville kunne afsIore
v~5entlæigo

modsætninger og sammenhænge mellem d15se to analytisk adskildte for

)e~

y/cr.

~~

~I

rner. Dette ville imidlertid kræve en oparbejdelse og reinterpretation af den tra
ditionelle defektorienterede

psYkopatolo~is

beskrivelser af forskellige former

uunderby~ede

aktivt-aggressive opportunisme afspejler en ~amfundsmæssigt betinget kønssoeci
fik differentiering mellem en maskulin og en feminin form for opportunistisk

behov og udvikling i retning af 'depressive' lidelser og dermed underkastelSe

bestemt subjektiv funktionalitet i kvinders samfundsmæssige livssituation. Der
imod er det aktivt-aggressive,

~f 'depren~ive'

forstyrrplser, at det emotionelle befindende ofte er

get på en 'neutral' konflikt fri tilpasning til bestående magt- og

relatincr er karakteristisk præget af en laden sig instrumentalisere eller selv
instrumentalisering, at lade sig ofre for andres interesser og behov, Fokuserin
gen på eget emotionelle hefindende som inderlighed og følelsesfulhed modsvares

opgør og gennemsætning af egne

tydningsstrukturer og udtryk for en bestemt subjektivt funktionalitet i mænds

afh~ngigheds

forsøget på at affinde sig med

konfllkts~gende

interesser, behov og udvikling overvejende knyttet til bestemte 'maskuline' be

~arakteri

seret af en fænomenal oplevelse af individuel skyld- og afmagtsfølelse i forsø

gier som afspejler den individuelle udleverethed og afmagt. De intersubjektive

samfundsmæssige livssituation.

~

Såvel den samfundsteoretiske bestemmelse af opportunismen som den individuelle
opportunismes to hovedformer, der her er bestemt som den passivt-lidendende og
tilpassede og den aktivt-aggressive og utllpa33ede handleform må afledes af og
begrundes i en tilegnelse o

realiserin

af

b "ektivt inadækvate, men sub-ektivt

adækvate og funktionelle betydningsstrukLurer i forsøget på at tilpasse sig, kom
me overens med eller gøre aktivt oprør mod begrænsningerne i mulighederne for
at øve indflydelse på egne relevante liv~betingelser og dermed i muli~hederne
for produktiv og sanseligt-vital behovsopfyldelse og udvikling indenfor beståen

af en udpræget indfølende og sensibel interesse for den andens følelsesliv, Det

de konfliktfyldte magt- Og afhængighedsrelationer. Især må det understreges at

psykomotoriske energiniveau

den aggressive opportunisme må ses som det ~ forsøg på et opgør med den al

e~

karakteristisk lavt og præget af en høj frustra

tionstærskel.

mene udleverethed til fremmedbestemte livsbetingelsar. som er objektivt inadækvat

Heroverfor er det karakteristisk for den aktivt-aggressive, utilpassede-opportu

i kraft af at den aggreSSive handlen retter sig mod potentielle kooperationspart

nisme i retning af 'psykopatiske' forstyrrelser at den kognitive og emotionelle

nere, men udviklingslogiSk begrunde og sUbjektiv adækvat og funktionel set fra

bearbejdning ofte er

præ~et

af

~~elen~vne

til at føle skyld og af en in

dividuel almagtsfølelse i forsøget på et konfliktsøgende opgør med de bestående
magt- og
h~r

afh~ngighedsrelationer. Konfliktbearbejdningen

er offensivt præget og

en lav frustrations tærskel , præget af et høj-impulsivt psykomotcrisk energi

nivc3u. De intersubjektive relationer er karakteristiske ved deres mangel på
empati i forhold til andre, Andre mennesker bliver midler eller instrumenter for
egne interesser. hehov 02 udvikling og tænkningen bliver kalkulerende og bereg
nende i forsøget på at

~

vll derfor vove den

bejdning på baggrund al den rent analytiske og kategorielle abstraktion.

tive og emotionelle fosvar er praeet af overvejende defensivt-opgivende strate

.rt

J~g

Det er karakteristisk for den passivt-lidende, tilpassede-opportunisme i retning

upåvirkeligheden af de bestående magtkcnstellationer. Det nødvendiggjorte kogni

r-

hos mænd. (Jvf. f.ex. Klein.B •• 1973).

hypotese, på baggrund af ovenstående betragtninger, at den passivt-lidende og den

under bestående magt- og afhængigheds relationer er overvejende knyttet til _en

afkald på egne interp5ser. behov 02 udvikling i

0/

i retning

'karakterforstyrrelser' etc. er hyppigere

forsøge kort at karakterisere disse to formers kognitive og emotionelle bear

relationer. Dette dOminerende emotionelle befindende afspejler den passive given

CAJ

for~tyrrelser

af 'psykopati'. kriminelle handlinger,

handlen. Den passivt-lidende, konfliktskyenue given afkald på egne interesser,

for manifeste psykiske forstyrrelser af personligheden i retning af 'depreSSion'
pg 'psykopati'. hvad der fHlder udenfor denne opgaves ramner. Jeg vil alligevel

)~

med større incidens hos kvinder og omvendt aL psykiske

D8r er

mang~

g~re

op med magt- og afhængighedsrelationerne.

erunde til at det er nærliggende og fristende at knytte den tilpas

sede-opportunistiske og passivt-lidende Og den utilpassede-opportunistiske og
afh~ngighedsrelationer i

konfliktsituation. Det er f.ex. velkendt fra den kliniske

psy~opatologiske

"b't,,

'l,~

(~,
1,,~

~ :")

en

fag

litteratur at psykiske forstyrrelser i retning af depressive lidelser forekommer

-

""

~~

~
f..-

lO

individets fænomenale perspektiv. Igen er det vigtigt at være opmærksom på at
de her foretagne bestemmelser er analytiske, d.v.~, de m~ forstås som forstandige
abstraktioner der ikke kan absoluteres og hæftes på konkrete menneskelige indivi
ders handlen som udtryk for abstrakte personlighedstræk °e lignende· , ~
f
1.8.3.

AgI1:ressiv handlen vs. voldelig handlen.

~~

- ~Au, "'et;:.e

Der er ikke hidtil blevet skelnet mellem den aggressive og den voldelige handlen
på nOgen stringent måde. så spørgsmålet er nu hv~d der adskiller den aggreGsive
og den VOldelige handlen fra hinanden?

Hvor vi tidligere i bestemmelsen af den

aggressive Dg voldelige handlens forskellige former så at sige analyserede den

nggressivr._aktive handleform sammen med hhv. en feminin og en maskulin form hhv.
given afkald på og gøren oprør mod beståene magt- og

ZZ I_

4:-

udfra den målrettethed må vi for at bestemme forskellen mellem den aggressive og
den voldelige handlen nu analysere den udfra dens midler d.v.s. udfra dens magt_
m~dler. Det kan være ret vanskeligt at skelne mellem aggressiv og voldelig hand

len. Ifølge 'Ordbog over det danske sprog' forstås der ved vold: 'at foretage

~
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sig noget under anvendelse af magt(mid:er) og således at der begås noget bru

hvorimod trusler og tvang ikke behover at

v~re

synlige og

dlre~te.

(Jvf. Karpnt

talt, et overgreb, en grov krænkelse, en uret, eller således at nogen lider ska

sChof,B.

de/overlast derved' (Pauli Jensen,J. et al.,1981.p,5J. I denne afgrænsning af

Den voldelige og aggreSSive har.dlen kan nu på fostandig vis adEkilles fra hin

vold indgår der som man kan se følgende dimensioner: 1) det er en handling, 2)

anden udfra magtmidlernes anvendelsesaspekt. Den aggressive handlen Iorvandler

magtanvendelse. 3) grovheden

4} legitimiteten og 5) resultatet. Ifølge 'Philo
talem~den

L., 1981, p.148).

sig til en voldelig hallulen i det øjeblik den ene part i interesse- og udviklings

sophisches Worterbuch' defineres vold ('GewaIt'), der på tysk indeholder dobbelt
heden af vold og magt, som vi jo også på danSk kender fra

&

konflikten søger at sikre og udvide sit eget subjektive handlerum ved eksplicit

'ned vold og

at gribe til at anvende vold som

magt~iddel,

d.v.s. ved eksplicit at tilføje den

magt', hvilket peger på voldsbegrebet tætte sammenhæng med magtbegrebet. på føl

anden part direkte fysiSk skade eller smerte. Det er efter min opfattelse selve

gende måde: Vold er 'Indførelser. af magtmidler for at ger:nt:!msælte bestemte fort

anvendelse af magtmidlerne som adskiller den aggressive og voldelige handlen.

sæt mod andre menneskers fortsæt.' (P.SOO).

Det betyder at

sionerne

~enne bestem~else

indeholder dimen

l) magtanVendelse, 2) intentionen, 3) handling. I artiklen 'Voldens

væsen' (Karpatschof,B. &
linger hvor

magtudøv~ren

1981, p.laB) bestemmes vold således: vola er: 'hand
med

fort~æt

tilføjer

andr~

Indenfor den

familiesocioloei~ke

senere vil vende tilbage til i.f.m. den
ling

define~er

høver at lide nogen direkte fysiSk skade, selvom det sker på den anden parts

I

bekostning. SelVe besiddelsen af magtmidler kan i sig Selv være tilstrækkelig

tradition i voldsforskningen som jeg

systematis~e

den aggreSSive handlen anvendeS overvejende mere inddirekte

egne interesser, behov og udviklingsmuligheder, men uden at den anden part be

skade'. Denne definition in

deholder dimensionerne: l) handling, 2} magtanvendelse, 3) intention, 4) resul
~,

i

og usynlige former for ITagtmidler bestående af trusler og tvang til at gennesætte

til at udøve tvang i retning af egne interessers gennemsætning og dermed udtryk

og kroniske hustrumishand

for aggreSSiv handlen, men i det øjeblik den anden part tilføjes direkte fysisk

Steinmetz & Strauss vold på følgende måde: 'Vold er en intentio

skade er der tale om vold.

nel brug af magt mod en anden person.' (p.a). Derudover skelnes der mellem aen
fysiske magtanvendelses mål, idet den kan være en 'instrumentel VOld', d.v.s.
tilføre den anden skade
den kan være en

I.B.4.

eller smerte for at udføre en bestemt handling, eller

'e~spressiv

vold' hvor skaden og smerten er et mål i sig selv!

aspe~t

forsøge teoretIsk at bestemme tre

har således følgende dimensioner l) handling, 2) intention, 3) magtanvendelse,

ning' af konfl1kter.

a) mål og 5) legitimitet.

hæng med

Som det fremgår af disse afgrænsningsforsøg er der både store forskelle og lig
heder i hvilke dimensioner der inddrages som væsentlige for bestemmelsen. l alle
tilfælde er vold en handling som anvender magt med en bestemt intention. Volde

lig handlen og begrebet magt er altså knyttet snævert til hinanden, Men

~ggres

siv handlen er ifølge vores bestemmelse også anvendelsen af magtmidler, så hvad
adskiller da den aggressive og den voldelige handlen? For at besvare spørgsmå
let ma voi nærmere undersøge den aggressive og voldelige handlen mid1er,d.v.s.
uens magtmidler.
Vi kan udskille tre former for magtmidler som kan tages i anvendelse i en inter

ess~konf1ikt mellem individer, grupper og klasser. Fordet første er~tvangen
~

som middel hvor magtudøveren indskrænker andres subjektive handlemuligheder,
for det andet er

der~trusler som

magtmidler som består i meddelelser om at

vold eller tvang vil kunne blive taget i anvendelse, hvis ikke magtudøverens
vilje

f~lges

og endelig er

der~ selVe ~olden

som magtmiddel, hvor den fysiske

magtanvendelse kommer til udtryk. Vold er således den synlige magtanvendelse,

rnod~agtens

og af

Jeg vil nu på baggrund af vores ovrveje1ser af især magtmidlernes anvendelses

Endelig mener Steimetz & Strauss at også voldens legitimitet må inddrages, Vi

t!

En bestemmelse af tre handleformer; Magtens,
magtens magtmidler.

!

~

~nd1v~dets

mul~ge handlef~rmer

som forsøg på '105-

konfl~kter må

Det specif1kke ved menneskel1ge

bestræbelser på at opretholde og udvide den

leevne. Konfl1kter opstår således alment når 1nd1videt
t10n enten at stelle s1g t1lfreds med et g1vet

n~veau

bef~nder

ses

~ s~-l~'
cf'l -

personl~ge

S1g

~

,

hand

den si tua

af 'relat1v handleevne'

(

eller at vove at udvide handleevnen til trods for de hermed forbundne risici i

ø<

retning af eksistentiel usikkerhed m.h.t. det individuelle eksistensgrundlag,

<>

altså at vove at sikre det individuelle eksistensgrundlag og behovstilfredstil
leIse på et højere niveau af den relative handleevne. (Jvf. Osterkamp,U.,1976,

~

p.277f). Man kan sige at menneskelige konflikter alment på en måde er problemet

~

om at man ved hvad Qan har, men ikke hvad man rår.

Polerne i menneSkelige kon

flikter er således på den ene side: et emotionelt handle beredskab som

op~tår

i

kraft af kognitionen og vurderingen af mulighederne for at sikre og udvide sin
liVSbetingelser på lang Sigt og på den anden side uen emotionelt vurdere antici
pation af truslen mod at miste den allerede opnåede relative handleevne gennem
realiseringen af

handleberedskab~t

(Jvf.

05terk~mp,U.,

1976,p.280)a Risiciene

og/eller truslerne udgår fra de magt- og afhængigheds relationer individet er hen
}<~

r:l.'.:

:-,

2
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vist til indenfor de givne magt- og afhængighedsrelationer. Indenfor sådanne

af

~agt-og

en konflikt er

afhængighedsrelationer er det

k~rakteristiske e~otionelle

befindende

usikkerhed og angst. Der opstår således et karakteristisk angstberedskab eller
konfliktangst

so~

følge af mocsigelsen mellem den anticiperede

af handleevnen gennem opløsning af de eksisterende magt- og

--

~ulige

og sprog og kriteriet for den kooperative løsning

II

udvide:se

afh~ngighedorclatio

"

en fælles sag, at konflikten kan

~øres

in"teressemods~tninger kan

gøres til

til et fælles 9roblem og udViklingsopgave.

En kooperativ løsning på en konflikt kan ifølge denne bestemmelse ske både gen
nem parternes umiddelbare kooperative og fælles virksomhed og gennem

mod det allerede givne niveau af relativ handleevne.

rative forskellige virksomhed. Men det er imidlertid klart. at e:tersom vi har

dere~

koope

Ser vi nu på hvilke handlemulighecer der giver sig i en kOnflikt mellem individer,

bestemt en konflikt som en interesse- og udvikl:ngskonflikt, så er spørgsmålet

grupper Og klasser, må vi vende tilbage til en analyse af mål-middelkonstellatio

om ophævelsen af modsigelsen i konflikten, så den ikke 'løses'

n~n

i

.....

en konflikt. I en given konflikt vil der selvsagt altid være flere og mod
konfli~t

aktualgenetiske

konflikten

afhængig af konfliktens indholdsmæssige aspekter og konkrete

opstå~l~esbetingclser.

at

i~idlertid

I det følgende abstraherer jeg

~

pa

nogle af par

ternes bekostning eller direkte beskadigelse bundet til i hvilket omfang de i
givn~ modstride~do

konfli~ten

partialintresser tendentielt kan almengøres, d.v.s.

faktisk indeholder almene interesser og altså kan ophæves og løses

i retning af begge parteres udvidelse af handlernu11ghederne. Spørgsmålet om 1n

"fra disse momenter og ser overvejende på mål og middelkonstellationen.

teressemodsætningernes fakticitet og

Som Seidel (l976) har vist i en funktional-historiske differenteringsanalyse og

være kompliceret og modsigelsesfyldt. Muligheden for at en konflikt består p.g.a.

rekonstruktion af det specifikt humane ved problemers opståen, stillen sig og

parternes rent fænomenale opfattelse af at der eksisterer modsætninger hvor der

i~nomenalitet

vil i en konflikt netop o:te

løsrring, har don menneskelige virksomhed alment opgavekarakter. Den menneskelige

egentlig er tale om fælles interesser og omvendt vil netop

virksomhed på niveauet for arbejde, kOoperation, bevidthed og sprog er alment

re tilstede. BetIngelserne for en konflikts ophævelse er derfor bundet til at

struktureret udfra den triadiske struktur bestående af mål, middel og genstand.
Ved

~

kan man sige at de

ad~kvate ~

beste~t

ger umiddelbart. Der er altså så at sige en

~

så at sige til et problem. Et problem består således som cn særlig

og midler. I det omfang denne

hvor

d~r

eksisterer

~n

ko~patibilitet

kompatibilitet mellem mål

'"=="""

kooperativ løsning. M.a.o. at den beslående konflikt indeholder fælles udviklings
muligheder, kan geres til et felles problem og udviklingsopgave.

opgaver

9.0

manglende kompatibilitet mellem mål og midler. De adækvate

og nødvendige midler til opnåelsen af målet er ikke umiddelbart givet, men må
først fremskaffes eller stilles til rådighed. Udfra
kan vi nu se, at en væselLtlig

d"imen~ion

e~sisterer

0$

ovarvejelser over hvil

hvo~dan

konflikter kan overvindes og modsigelsen ophæves.

Den første mulighed vil jeg betegne som en kooperativ løsning (Jvf. i øvrigt Gel
lert,D., 1983aj 19t13b). Herved vil jeg forstå en konfliktløsning hvor det mulig
gøres at realisere de divergerende og/eller modstridende interesser, mål og be
hov ad en fælles vej og med et fælles mål uden at det

ske~

på nogen af parternes

bekostning eller direkte fysiske beskadigelse. En kooperativ ISøning forudsætter
en bevIdst iorholdcn

s~g

til konflikten i retning af en

b~gribende

erkendelse

af egne og den anden parts subjektive handlegrunde. MAn kan således sige at den
kooperative handleløsning er den sande magts magtmiddel, den fælles

g~nerobring

reeli~eras d~n

ene

på bekostning af den anden parts interesser, mål, behov og udvikling. Selve den
aggressive handlen

mål og midler. (Jvf. Dreier,O., 1986,p.269). Udfra disse betsemmelser af mål og

ke løsrlingsmulighcder der alment og abstrakt er indeholdt i e:J. konflikt, altså

modmagtens aggressive løsning. Her realiseres de divergerende interesser, mål og

parts interesser, mål og behov gennem indskrænkningen af den anden parts, d.v.s.

en decideret inkompatibilitet mellem mål og midler eller en modsigelse mellem

midler i opgaver, problemer og konflikter kanvl nu gere

Den anden mulige 'løsning' af en bestående interessekonflikt vil betegne som
behov ikke ad en felles vej og med et fælles rrål, tværtimod

mål-middelkonstell~tioncn

ved konflikter er at der her

en konflikt ofte væ_

og/eller fænomenale partialinteresser, som kan gøres til genstand for en fælles

ikke foreligger forvandles opgaver
slae~

i

der kan :indes mål og midler hinsides de hinanden gensidugt udelukkende faktiske

til opnåelsen af målet forelig

~cv

I.P

kom~unikation

er praksis. Det afgørende er om konfliktens

sigelsesfyldte handlemuligheder forstået som løsningsforsøg og reaktioner på en

~

kontrol over betingelserne. Mediet for den kooperative løsning på

ner og den med realiseringen af handlin2erne forbundne eksistentielle trussel

bestående

!'-to 

p~rt~rnes

~

[fl.!/'

(.[J

~/~

I

og de betydningsstrukturer der er

middel i 'løsningen' af den

best~ende

indehold~

heri bliver et

konflikt. Den aggressive 'løsning' har imid

lertid to ,ormer, nemlie den agRressivt-k,operative iJv"
og den aggressive handlen på basis af inadækvete

Gellert,D,,1983a;1963b)

b~t~dningsstrukturer. Man

kan

sige at den aggressivt-kooperative handlen er modmagtens adækv~te og funktion~l
le magtmiddel, mens den eggrensive handlen

basis a: inadækvate betydningsstruk

p~

turer er modmagtens dysfunktionelle magtmiddel.

Modmag~ens

aggressive løsning som

handleform er således efter min opfattelse særligt knyttet til en
pa~ibilitet
d~r

mellem

~ål

og midler. !S2r er modmagteno dysfunktion

ikke umiddelbart eksisterer adækvate midler til

ophævels~

rnanglend~

beting~t

af konflikten og

til begrænsningerne i mulighederne for at fremskaffe eller disponere
te midler. Den tidligere bestemte specifikke
opportunistiske handlen er

i

denne

aktivt-aggres~ive

samme~hæng

kom

af at

og

ov~r

adækva

utilpass~de_

en 'løsning' der objektivt består

.~

v/q{y:>
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en omsætning af en manglende inkompatibilitet og inadækvat forhold mellem mål

melser, men de indgår som abstrakt-almene bestemmelser i et :Jestemt inubYl'des

midler og dermed objektivt inadækvate betydningsstrukturer. 1 en vis foretand er

styrkeforhold til hinanden i vekselvirkning med mere

'logikken' i den aktivt-aggressive Dg utilpassede-opportunistiske handlen en

menter. En analyse af konkrete genstandsmæssige former for aggressiv og volde

løsning' i retning af 'målet helliger midlet'. Det karakteristisKe for denne hand
d~

leform er
handleform

o~

også at tvang

indeholde~

trusler tages i anvendelse som magtmidler. Denne

e: objektivt element af handlen mod egr.e interesser. Som

specifi~ke

og særlige mo

lig handlen og dermed af konkrete individer ville forudsætte inddragelse af så
vel aktualempirisk materiale som en nøjere bestemmelse af på hvil;cen måde alme
ne, specifikke og særlige momenter virker sammen.

det fremgår er der heller ikke tale om f>n virkelig 'løsning' af konflikten, da

interessermodsætningerne ikke ophæves, men kun elimineres eller forvandles på
kort sigt. Det er derfor også en ust<l.uil 'løsning'

Gom

til stadighF!d

kr~ver

for

nyet anvendelse af magt, tvang og trusler hvorved det eksisterende konflktfyldte
dominans- og afhængighed!5:fornold forbliver eksisterende. Desuden er resul tatet af

II.

denne 'løsning' produktionen af en dynamisk ond cirkel bestående af angst og
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skyld som drivkraft for parternes handlinger, som muligvis også i sig selv kan
resultere i

forny~t

aggressiv handlen v.h.a. tvang og trusler, son så fører til

2.1. Indledning & prOblemstilling.

fornyet angst og skyld etc.

En analyse af familien som samfundsmæssig reproduktionsenhed er relevant

&ndelig kan vi som den trejde mulige form for 'løsning' af en

Jo

be~t~ende

inter

essekonflikt udskille hvad jeg vil kalde for afmagtens voldelige løsning. Denne
'løsning' er en realiesering af

p~tialinteresser,

som ikke blot sker på andres

for voreo problemstilline af flere gr~nde: l} såvel den voldelige mishandling
som mishandleI'er. er knyttet til familien som en fast og vedvarende re~roduktiv
enhed, 2) der er muligvis en sammenhæng mellem den familie kvinden er vokset op

bekostning, men eksplicit tilføjer den anden direkte fYsisk beskadigelse. Ikke

~

blot det aggressive hand!eberedskab som må forudsættes for den voldelige hand

en sammenhæng mellem voldsmandens familiemæssige baggrund

len, men selve voluen bliver her magtmidlet, som tages i anvendelse for at gen

voldleige handlen som aktuelt karakteriserer manden. Det kan i hvert fald ikke

nemsætte egne interesser. Der er i

dett~

tilfælde ikke blot en manglende konpa

tibilitet melem mål Dg midler, men en jeciueret modsætning nellem

m~l

og midler.

Den voldelige handlen er således den krasse og groteske tilspidsning af konflik
ten på basis af objektivt
~fmagtens

i~adækvate

betydningsstrukturer. Volden er så at sige

magtmiddel. Den er dybt selv-modsigende fordi den i sidste instans er

sin egen negation og objektivt er udtryk
andres men også

~od

fo~

en decideret handlen ikke blot mod

PBne interesser. Vold som denne afmagtens magtmiddel er der

for også i sidste instans ikke blot destruktiv, men også selv-destruktiv og til
intet-gørende - ja

~Lsuru.

Vold som dette afmagtens

m~gtmiddel

kan da også under

og hendes aktuelle reaktioner på sin voldelige mand. ligesom der kan tænkes

ne

den a~ressive og

udelukkes på forhånd.
Det er under alle omstændigheder min hypotese, at visse træk ved vores aktuelle
familieform, er medvirkende til at nuliggøre den voldelige handlens særlige ior~
som umiddelbart fremtræder for os som hustru@ishandling og at visse alment væ
sentlige socialpsykologisk e udviklings træk ved familiens form og funktion udgør
nogle nødvendige, omend Ikke tilstr1li!;ckelige mulighedsbetingelser for at den vol
delige handlens særlige form, hustrumishandlingen, kan forekomme. Det er disse
sammenhænge og socialpsykologiske udviklingstendenser mellem samfund, familie
og den voldelige handlen som dette afsnit har til formål at trække op.

særlige samfundsmæssige og personale aktualgenetiske betingelser gå hen og slå

De forhold omkring familien som har indflydelse på at der udvikler sig en vol

om i sin egen modsætning, som selv-vold. selv-destruktivitet i forskellige for_

delig handlen indenfor dens rammer er efter min opfattelse følgende aspekter:

mer og som en sidste 'endelig løsning' på afmagten sIa om i selv-mord.

l) familiens o~jektive samfundsmæsige fnktioner som reproduktiv enhed for ar

Disse forsøg på at bestemme nogle handleformer i
ke misforstås som at de skulle

karakteriser~

løsni~gen

af

konflli~ter

må ik

konkrete individers personlighed.

bejdskraften og individernes samfundsmæssiggørelse, kvalifikation og opdragelse.
2) traditionelle borgerlige :familie~deologier og objektive tankeformer som of

Der er hele tiden tale om et forhold mellen individer og deres samfundsmæssige

te står i modsætning til familiens objektive samfllndsmæssiee funktioner som kan

livsbetingelser. De specifikke handleformer er aLstrakte og almene

være medvirkede til at konflikter eskalerer i voldelig handlen. 3) kommunikati

som

i~ke

bestemm~lser

må bogstaveliggøres eller attribueres som psykiske træk ved konkrete in

divider. [Virkeligheden lader sig ikke indordne i disse alment-abstrakte bestem

ve og kooperative aspekter ved familien

so~

har betydning for hvordan faniliens

opgaver og problemer forvandles til konflikter , sa~t om disse konflikter ten

50
dentielt løses koo~erativt udfra et fælleo mål eller i
a~den

og voldelig handlen på den ene eller

51

retnine af a2gressiv

livsvirkso~hed.

le og oraktiske

parts bekostning. Også aspekter af

d.v.s. forsøge at begribe parterne udfra de ob

jektive samfundsmæssige krav som stilles til mandens og kvindens funktionsmåde

den interpersonelle perception og emotionalitetens særlige udformning 1ndenror

1~denf8r dere~

positions_, situations- og formationsspecifikke placering. Når

familiens ro~mer er her relevante, 4) aspekter af fam~lien som har at gøre med

jeg i det følgende taler om hhv. mandens og kvindens 'lndivicualitetsform' som

den konsspecifikke samfundsmæssiggøreise på basis af mandes traditionelle po

hhv. lønarbejder og husarbejder,

sitions-, situations- og fornationsspecif1kke stilling i

fdmilien

som lønarbej

me~er

hvad jeg tidligere (i afsnit 1.7.) refererede til som individets positions-o

der og kvinden som hsarbejder.

situations- og formationsspeclfikke

Det er min opfattelse at den konkret

gensta~dsmæssige

jeg med begrebet 'individualitetsform'

form for aggressiv og vol

trækker

imjtJl~l'tid

~amfundsmæssige

totalformidlethed. Jeg fore

begrebet 'individualitetsform' af sprogøkonomiske grunde,

delig handlen deL' frelntrædcr for 06 SQ:Il hustrurnishandlin.Q; ikke kan eller bør be

selvom jeg er klar over at Seves (1978) Jegreb ikke falder indenfor en fuldt ud

tra5tes isoleret fra disse almene og væsentlige bestemmelser som jeg vil frem

overenstemnende metodologisk aflednlngssammenhæng som Holzkamps begrebsliggøreI

lægge i det følgende afsnit. Der-ertale om nogle alment-væsentlige baggrundGfak

ser af individets total samfundsmæssige formidlethed (jvf. Andersen, I. ,1978 for

tarer, der virker bestemmende ind på familiens form og funktion. Som sådanne

en nærmere kritisk vurdering af Seves opfattelse og bestemmelser af menneskets

almene og abstrakte bestemmelser er de ikke direkte og umiddelbart empirisk ob

natur og Væsen)

serverbare som sådan i f.ex.

Den følgende analyse drejer sig således ikke om konkrete individer som er per

konkret~

voldssituationer eller konkrete voldelige

forhold, men de ucgør ikke desto mindre som almene bestemnelser en væsentlig del
af den sociale kontekst-specifikke
11ge

han~linger

sammenh~ng

indenfor hvilken de

konkre~e

i

sonligheds~sykologiens centrale

volue

genstandsfelt, men om snarere om hvad Seve hdC

kardkteriseret som soeialpsykologiens genstandsområde. nemlig individualitets

udspiller sig indenfor. Jeg prøver med disse bestemmelser af

former. De individualitetsformer som i denne sammenhæng udgør familien betegner

nogle sammenhænge mellem samfundets form, familiens form og voldens form, at

jeg som hhv. lønarbejdets og husarbejdets indlvldualitetsformer. Inden jeg imid_

se den voldelige handlen som familiens 'svar'

lertid betragter disse individualitetsformer vil jeg belyse nogle overordnede

p~

nogle almene

samfundsm~ssige

modsigelses fyldte livsbetingelser. Spørgsmålet om hvad der aktualgenetisk betin

socialpsYkologiske udviklingstendenser og funktioner ved fanilien.

ger den voldelige handlen er et problem som jeg vil vende tilbage til i forbin
Familien lever stadigvæk, Omend den socialhistoriske udvikling l

delse med nogle af de ætiolugiske forklarings ansatser på hvorfor nogle mænd gri

70'erne har ændret rammerne for den på

ber til vade lig handlen overfor deres partner.
Endelig forekommer an analyse af

fa~liens for~

~~
~

2.2. Familiens funktioner.
i

det følgende skal betragte familiens funktioner er det med det for

mål at udsige noget om dens betydning ror forekomsten af
en konkret

særli~

hustrumish&~dling som

form for voldelig handlen. Da familien ikke nødvendigvis har

sammen funktioner for manden

so~

for kvinden er det

udfra både manden og kvindens perspektiv. l den
tioner for at fremhæve

vi~se

n~dvendigt

sa~menhæng

at analysere den

gør jeg nogle abstrak

almene og væsentlige træk ved mandens og kvindens

samrundsm~ssiggørelse af

man

reproduktion er/har det t i l alle tider været nødvendigt med visse institutiona

~ lÅ _

derklassen og i mellemlagsfamilier og ikke som mange tidlige~e antog udelukkende ~ ~.~~

Når jeg nu

og

ge af den tidligere funktioner og kvindernes stigende lønarbejde. Til amfundets

stund, at en række forskere, som har beskæftiget sig med familievold og hustru
mishandling hævder at familievold og hustrumlshandllng forekonmer både 1 arbeJ-

60'~rne

måde (Sørensen,T.B., 1981) vel

først og fremmest som et resultat af en stigende

og funktion relevant al den

var et fænomen der var begrænset til arbejderfamili,r.

~adikal

liserede rammer ror samfundsindividernes reprodUktion. Disse rammer har roran
dret sig histori3k med forSkellige samfundsformationer som har resulteret i for
skellige familieformer. l vores kapitalistiSke samfunds formation har den mest
udbredte familieform været kernefamilien hvis reproduktion er bstemt af det di
rekte synlige

lønarbejd~

og det mindre synlige husarbejde. Kernefamiliens ob

jektive funktion er således at reproducere arbejcskraften men i dobbelt betyd
ning som enØ> reproduktion ar den voksne arbejdskraft og som en

ø

generations

mæssig reprodukton og kvalifikatiion af den kommende arbejdskraft. Denne repro
duktion har både en materiel og en psykisk dimension. Den naterielie reprodukti
on består

i

de materialIe rornødenheder, som på et givet samfundsmæssigt udvik

lingsniveau er nødvendigt i et samfundsmæssigt gennemsnit. Til den materielle

p8sitions-, situations- pg formationsspecifikke stilling indenfor vores eksiste

reproduktion hører

rende familieform. Jeg prøver således

område, nemlig alle de funktioner som varetages gennem husarbejdet, der traditi

før~t

og frenmcot at begribe familiens ud.

fra den marxistiske opfattelse og tese, at menneskets

v~ren

bestemmer dets be

vidsthed, altså at familien må forstås udfra dens medlemmers objektive

ma~eriel-

imidlet~d

også et ofte overset og tilsyneladende 'usynligt'

onelt har været bå~et af kvinderne. Den psykiske dime~sion af arbejdskraftrepro
duktione~

består i varetagelsen af alle de socviale og psykiske behov som i et

samfUnds~æssigt

gennemsnit er nødvendige, hvis arbejdskraften skal kunne klare
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alle de k~av og helastninger. som er indeholdt i bestemte indivld~dlitetsfQrmer
indenfor en bestemt post tion

i

den arbejdsdel te ~elhedsstruktLir. Den måde d~n

enkelte lønorbcjderfamilie klarer disse krav og be18stninger vil væ~e forskellig

DE variere betragteligt afhængig af de positions- og sociale situationsspecifik
ke betingel~er og vil inj~hDlde forskellige grader ar muligheder og begrænsnin
~

Det er imidlertid klart, ~t eftcrso~ familoiens reproduktion er tvangsnæs

5i~t af1l.ængig af lønarbejd;;t vi l dettei:tøj grad bestemma en række af familiens

funktioner. Således sker der en udpr~~et adskillelse mellem arheJd~tid og fritid.
arbejdet kommer til at Jomi."lere over fritiden i en

sL~gs 'jllxtastrukturelt' for

hold, hVor de t~l~dende er sideordnede nen hvor lonarbekjdet i virkeligh~_
den e~ det ~e3temmende • Og der sker en individualisering

og indholdsmæssig

tamni:1g af fritiden. IndivJdualiseringen er en følge af at lønarbejderen står
alene om at finde finde en kapital som er villig til at aftage ~an3 kvalifikatio-<

udskillelse af 'følelsessfæren' , som

famili"'n~

særl'J..ge ti

udskillel..sE'sproces som bestemt i Ridste insta.ns af

'C::>mæne. Igen ses denne
arb e i
specialisering i der; kapitalitiske reprudukti..e;,nsproces ~ ~ets differentiering og
bliver at varetage de 'følel~esmæsslge be~oV' ho~ d
JEgteskabet hovedopgave
~
" en e!l.
en SPlittelse mellem de instrumentelle (arbejdet) ug de kel te. Ocr si;er Således
millen). I)c emotionelle relationer lesrives ro a" f
emotionelle "pgaver (fa
- '''. ra
lag og bliver 'sag~løse' og 'indholds.'..øse'. byc", d
o:::leres materielle grund_
-------

"= I><§.

"'., n

ner' (Jvf. Ilolzkamp,k. 1973; Drele1',O., 197'). se i

\':I V

,

rene 'sympatirelatio_

r-i..

l":,.,,...."
•
S2g

2.5.2), omkring hvilke familien så at sige

€t

senere 1 opgaven afs.
,
J::ndcn:for sådanne i"tim'"
elJ el t e
"

røling', 'sympati', 'empati', 'opofrelse', evne ti 1
.!:> evne t~l personlig 'ind
.... - 'n
muliggør konflikter og løsningsforsøg i retning a~
~:t'heLl' etc. - krav som
aggJ:Le ss~v
" og voldelig hanc
ling.
~n

fami2.iære rammer f:;tilles der store krav til den

ner:; e\'entuel t ovenikøoet i konkurrence med andre. Det fællesskab soJt nås i ar

~.2.3.

k

•

Privatisering.

bejdet har ikke nødvendigvis noget med fritiden at gøre. som jo er privat. Ofte
kan Sociale relatior.er i fritiden ikke begrundes i~noget oagsligt indhold. som
tendemtitelt i arbejdet, men antager karakter af sagsløse sympatirelationer, der
t~~mer

fritiden for indhold.

Som Holter et al. (1978) har påpeget sker der historiSk ~n omfattende funktiono

Privatiserin2.en af familien er først og fremmest b

som privatiseres i det borgerlige samfund

frem~est

'-ok

ses udenfor familIen m.v.) som er en væsentlig ba~grund for ~t familien oliver

kort pege på fire forhold i denne funktions tømning de, karakteriserer fanilien,

--

-

3) privatisering og 4) mysttficering.
2.2.1.

~ndividuerin~.

Individueri~g er tendensen til at det enkelte i~olerede individ ud~kille5 og ad

skilles mere og mere fra familiens fællesskab. Baggrunden herfor er den samfunds

sam-

form.

d" ov
onom2ske funktioner e-r det
..
erle"
følelsesfælleskabet og intimit~t
ende funktioner, d.v.s.

hjemmets fire vægge er fomilie-ns eget 'private'

nemlig hvad aolter et al. (1978) knld~r for]l individuering,-:l intimisering,

"

~

•

først og

hvor aggre~siv og yoldelig handlen bliver en mulig form for 'l~snin~ Jeg skal

,

det J.. det borgerli2€

EFter at familien historisk mistede !';ine l"ent priv<;l-L. :t'Odukt2ons

tømning--af" df>n-fliedef'fle-km:~_farnilie (ingen a,bejdsfællesskatJ. uørn og gamle pas
et ,ent 'felelgesf~llesskab' og dermed ogoå 5~rdeles følsomt felt for konflikter

eg.t"'~

funds basale modsigelse, nemlig den samfundsmæs~ige ~

" en

konflikte, høt'cr til 'privatlivet fred'. man bl

an~ Hvad der foregdr' indenfor
R.8ende - °l!';å problemer og

an(j~.I"

privatlivets fred er ukr~nkelig. Pri'/atiseringene1'

'

"

S2g lkke i andres sager
nQldve d"
"
lere og afsk~r~e familien overfor Dmverdenen I dn 2gvlg med til at i::2::
• n lVilj
mod~varcs af samfundets omverdangform. Som Hau (
.ts og familiens priyatform
.&

udad~"

seringe er med til at opretholde en facade

1977

) Udtrykker det. Privati_
'-21 o
~
form af f.ex. omsorgssyigt eller hu~t
' ~Sa ~elvom familien har pro
.., rUll\ls!1a
"
~om familiens rent private anligeender • Indi VlOd ets
ndl~ng, der ofte opfattes
ofte være så massiv, at verden udenfo~ 11gof~
o€ ~amiliens privatform kan
... ,em 0Pl
eVes som fjendtlig og truen_

~lemer

i

d'.

mæSSige udViklingen i teknologien Dg arbejd6delingen. i institutioner, forbr~g
m.v. som istigende grad adskiller og Rtomiserer det enkelte individ håde i tid
~

Individueringener et udviklingsresultat af den kapitalitiske produktions

mådc$ adskillelse af prod~ktion og konsumption. af produktion og reproduktion

og sigter i sidste

in~tan$

mod den totale atomi~ering af hVert enkelt individ

som uen optimale og mest fu~ktionelle forbrugsenhed for kapitalen~ akkumulations
proces.
2.2.2.

Intimisering.

Ved intimiserlng forstår Holtet' et al. (1978) den samfundsmæssige historiske ud-

2.2.4,

Mvstific~ring.

Netop det ~rob1ematiske ved famliens f O-m
. und erstre
mystificering. Denne tendens mener KOl ter et 1
ges af 1arnilieIls tendens til

a . (19- )

~eskrevne sccialpsYkologiske tende~er
til " d"'
18
__
J.n lVidUg
vatisering. Ved myst1ficering forstår Holt a

et al

~r

ufrivilligt skjuler den virkelige karakter

a

f

. (197B) at familiemedlemmerne

der.. s

~ig ~91v og for de andre. Den almene sa~fun d smælil~'af de virkelige forhold og modsigelser i.f

er en konsek~ens af de
"
-ring, lntimisering Dg pri
indbyrdes fo~hold. b~de for

,~t~ rordr~jn1ng og tilsløring

.a. objekt'

1977) og ideo102ier. har sit ~peci~ikke udt

~v~ tanke former (Haug,W.F,.
ryk 1 fa " ,
rrullen i.f.a. mystifikation.
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Således ser Halter et al. (1978) den hyppigt i familiesociologisk og psykopato
ligisk litteratur omtalte 'doubl~-bind'_ kommunikation som et historisk tegn på
en øget forekomst af tilslørede modsætninger i familien. Kommunikative vanskelig_
heder i familien f.ex. p.g.a. mangel p& fælles erfaringer og dermec fælles sprog
såvel som reelle interessemodsætninger kan søges tildækket under et skin af til_
lid og solidaritet

in~enfor familien vendt mod den truende og fjendlige omverden.

Der kan således opstå en ~ytedannelse indenfor familien i.f.a. et fælles familie
forsvar og en fælles fortrængning af de virkelige forhold. Således spiller my
ten om den 'lykkelige og harmoniske' familie en væsentlig ~olle i forsøget på at
tilsløre problemer, konflikter og magtkonstellationer mellem familiemedlemmerne.
Det er klart at både intimiseringen og privatiseringen af familien g~r mystifi

d~r

foregik en legaliseret form for voldelig handlen mod og
d~t

er tilfældet i den borgerlige kernefamilie.
De forhold Og soelalpsykologiske

udviklings~endenser omkring

familiens form og

funktioner som her er nævnt må altså forstås som nogle bagvedliggende faktorer
som altid gør sig gældende i den form for voldelig handlen der fremtræder for os
som det speCifikke fænomen hustrumishandling. DeL er faktorer son analytisk må
skelnes fra den aggressive og voldelige handlens aktualgenetiske betingelser,
hvorved jeg forstår de samfundsmæssige, sociale og psykologiske grunde og betin
gelser som i en aktuel situation genererer den aggressive og voldelige

handlen~

opståen i dens konkrete udformning. Mange forskere anfører (f.ex. Strauss,M.A.,

cerigen lettere. Netop det lukkede følelsesrum er velegnet som genstand for my

et al., 1980;

stificering af parternes reelt sagsløse indbyrdes relationer. Selvom den ene

~alker,L.E.,

1979; Karpatschof,L.,1983a m.fl.) f.ex. at vold mod

kvinder ofte forekommer i forbindelse med især alkohol og jalOUSi, hvilket og_

part f.ex. reelt fungerer Som et rent instrument for den anden part~ behovsti1_

så kan bekræftes af empiriske undersøgelsesresultater (Strauss,M.A. et al. ,1980).

fredstilleise kan relationen mystificeres og udlægges som en særlig emotionel,

Q

mer er at selvom

afstraffelse af kvinder, var denne underlagt en større social kontrol end

Problemet her er at selvom vold mod kvinder ofte forekommer empirisk i sammen

eg følelsbetonet relation, hvad enten det nu er kvinden der fungerer som manden

hæng med jalousi og alkohol er dette ikke nødvendigvis en væsensbestemmelse af

'tjener' og repræsentative facade eller det er manden Som fungerer som et rent
'skaffedyr' for familien.

voldens UrGager. Jeg vil derfor opfatte disse empiriske sammenhænge som netop

Efter min opfattelse indfanger Holter et a1.(1978) meu uisse socialpsykologiske

andre aktualgenetiske forhold empirisk optræder hyPPigt, så må disse aktualge

~netiske

betingelser. Det afgørende er at selvom alkohol og jalousi og

forvek~les

udViklingstendenser Ved familiens funktion nogle alment væsentlige træk ved de

netiske beigelser ikke

rnuli hedsbetin eIser indenfor hvilken den Voldelige handlen mod kvinder opstår.

slår fordi han er fuld eller jaloux. Dette sker imidlertid hyppigt indenfor

med voldens årsH?er i retning af at manden

Skabelsen af familien som en afsondret ~, med en intimssfære SOm ikke længere

pseudovidenskabelige, monokausale forklaringsansatser såvel som i ideologiSk ud

er begrundet i et materielt fællesskab, men et følelseSfællesskab ~ger sammen

bredte 'forklaringer' på hvorfor manden bliver voldelig {Jvf. f.ex.

med individucringen belastningen ~f de e~elte pa~ter og familien bliver det

L., (1983a) udmærkede gennemgang af sådanne forklaringsansatserJ. Konsekvensen

centrale sted for konflikter og Skænderier, som bl.a. p.g.a. mOdsigelsen mellem

af såuanne forklaringer. til trods for deres empiriske velunderbyggethed, er at

Karpatschol~,

den traditionelle familieideologi og familiens reelle sam~undsmæssige isolation

man ender i en' slags empiricistiske forståelesformer (Mørch,S •• 1978)hvor det

kan resultere i aggressiv Og VOldelig handlen. prlvatiserlnge kan bidrage v~sent

empirisk generelle og hyppige forveksles med fænomenets almene væsen.

ligt til, at den aggressive og voldelige handlen antager selve den form der frem
træder for os Som hustrumishandling, den medvirker både til at skabe, opretholde

2.3.

og eventuelt udlase mishandlingen indenfor familiens lukkede rum, fordi probl~

Det

mer, sociale og psykiske, ifølg~ den OVerleverede ideologi er familiens private

enstemmelse med at den traditionelle familieideologis tilsløring af deres sam

fænomenet hustrumishandling så længe fOrblev uerkendt både for offentligheden

fundsmæsige væsen. samfundsmæssige problemers private karakter og konsekvenser

og for den socialvidensdkabelige forskning, idet det kun er i de sidste 15-20

ne heraf er et så væsentligt karakteristika. som vi har set også gælder det fore

at fænom3net er blevet genstand for SOCiologer og psykOlogers opmærkso~leu. Vol_

liggende problerm: hustrunishandlingen. Desuden så vi at det specifikke

delig handlen mod og afs~raffeklse af kvinder har givetvis altid eksisteret, det

der fremtræder for som hustrumishandling er knyttet til selve

som har forandret sig histOrisk med forskellige samfundsformationer og familie

agg~essive og

n

former. er selve den

/1

handling er således

,

borg~r1ige samfundo G~r1ige familiestruktur

j

underlagt. Det karakteristiske for tidligere samfunds formationer og familie for

efte~ min

voldelige handlen særlige form. Husstrumis
de modsiaelser denne struktur ~r

p~oblem

sdmfundet~

og fa

miliens grundlæggende formbestemthed. Jeg vil derfor i dette afsnit uddybe nogle
aspekter omkring problemerR væsen og

opfattelse et historisk udviklingsprodukt af det

oe

ovenfor fremført at familienS psykiske og sociale problemer og konflik

ter ofte opfattes og opleves hhv. forklares som grundlæggende 'private' i over

sag. Dette må og3å ances for at ~ære en af de væsentlige ~runde til, at selve

~

bl~v

Problemers Væsen og afsubiektiviering.

1

fre~trædelsesformer,d.v.s. problemers

al

ment samfundsmæssige bestemmelse Og deres konkret-historiske fremtrædelsesfor
mer, som er relevante for vores forståelse af familien son problembærer og der
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med for vores
fr~mtrædcr

for5tå~lse

af
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fumili~n so~

hærer af cet specifikke problem der

for os som hustrumisnandling.

opgave kan

Rainer Se idel (1976) har i en psykologisk analyse af problemers o?ståen, formu
lering og

løs~ing

fremhævet en række

mer, som efter min

opfat~else

blem og fOrblev

u~rkendt

al~ene

og

specifi~ke

væsens træk ved proble

kan uddybe en del af bagggrunden for hvorfor fa_

milieproblemer, og i vores tilfælde

praktisk som psykisk. Det er uens

hu~trurei3handling.

opfattessom et privat pro

af offentligheden og socialvidenskaben helt frem til

i.f.t.

gri~es

fa~jljens

ob~ektive

funktion i vores samfund. Men denne

og løses forskelligt afhængig af muligheder og begrænsninger
positions- og situationsspecifikke placering og dermed i dispo

sotionen over midler som står til rådighed indenfor lønarbejderens og lJusarbej
derens individualitetsforJler. 501:1 5eidel (1970) har visl har

d~n

rr.enneskeli,ge

virksomhed alreent opgavekarakter, forstået på den måde at den menr,eskelige virk
somhed på bevidsthedens udviklingsniveau

h~r

karakter af arbejde. kooperatior,.

begyndelsen af 7Q'erne takket være kvindebevægelsen ir.dsats og dermed opfattedes

sprog og Levidnthed, som indeholder den triadiske grundstruktur. mål. middel og

som et problem der ikke syntes at være begrundet i nogle almene samfundsmæssige

genstand. på

forhOld. Det er efter min opfattelse overordentligt vigtigt at fastholde at den

struktion af det specifikke ved den menneskelige virksomhed begrunder Seidel sin

særlige fOrm for aggressiv og voldelig handlen der
mishandling må ses som et 'svar' på nogle
almene

samfundsmæ~sige forhold

fremlr~der

for os som hustru

~ samfundsm~ssige

forhold, nogle

som gndtnok manifesterer sig forskelligt i for

skellige familier,d.v.s. kan gribes forskelligt. uår vi før

fremf~rte

faren for

en empiricistisk forklaringsansats på den voldelige hustrumishandling skal den

ba~grund

af en funktional-historisk differentieringanalyse og rekon

bestemmelse af en opgave. En opgave foreligger således 'når et subjekt under de
givne betingelser, ideelt anticiperer et mal og er sig nødvendigheden af at nå
dette mål bevidst.'
Ved

opg~ver

er

alts~

~Seldel,R.,

1976,p.5A: jvf. også Andersen.I,. 1978. p.440fl.

de nødvendige og adækvate midler til rådighed for at rea

liSer? det anticiperede mål må man forudsæ:te. Karakteristikken af familiens
h~jeste

fare ses i sammenhæng med faren for en socialreformistisk forklaring (Møreh,S.,

funktioner som opgaver hhv. udviklingsopgaver er således i aller

1975) der godtnok overskricer en ren psykologistlsk forklaring

mangelfuld og utilstrækkelig. eftersom enhver umiddelbart kan sige sig selv, at

ling som rsultat af f.ex. en mandlig
personlighed~struktur, men

af

hustrumishand_

psykopatisk eller en kvindelig masochistisk

imidlertid udklamrer de almene

sa~fur.dsmæssige

for

hold og gør problemet hustrumishandling til et resultat af nogle særlige uhel

grad

de praktiske opgaver en familie er stillet overfor så la02tfra er modsigelses
frie. Snarere tværllmod for som vi har set er familiens udvikling. form og funk
tioner underlagt en række problemer og konflikter Lf.t. at varetage de opgaver

foige sociale livsornstændigheder. som resultatet af et særligt uheldigt sammen

den er stillet. Familiens udviklingsopgaver forVandler sig derfor som følge af

fald af en række sociale begivenheder som denne familie er blevet ramt af. Dette

modsigelserne og inkompatibiliteten mellem dens opgavers mål og midler ofte til

g~lder

prOblemer. Lex. er familien stillet overl'or ·jen opgave at gennem dens opdragel

eksempelvis for teorier om hustrumishandling som rCGultat af der.

~

ale arvs onde cirkel' eller som rCGultat af særlige 'problemfamilier' eller
'lavstatu~familier'

• hvilket er en udbredt forståelsesform i meger. familieforsk

ning og sam også synes at ligge til grund for f.ex. Reintofts (1977) opfattelse:
"DisGe miljøer ~k~ber mennesker, der fra tidlig barnealder er fru
strerede og følelsesmæssigt ødelagte, således at ae ikke senere i
livet er i stand til at etablere nor~ale menneskelige kontakter, men
overlades til et tomrum. hvor mekaniSk ur.derholdning, tvangsprægede
forbrugermekanismer og snigende kedsomhed ofte udmøntes enten i mis
brug (stoffer. alkohol) eller i voldelig og uacceptabel adfærd. (Rein
tOft. H•• 1977.p. 96; cit. e. Mathiasen. E.-H .• 1981,p.77; ~in under
stregning. ).
Opfatt~r m~n famili~ns

udvikling som en udviklingsoogave har man straks allere

de forsimplet og idealisret den i retnir.g af myten om den integrerede familie,
eftersom dens udvikling reelt er fyldt af Udviklingsproblemer og -konflikter.
Vi har tidligere

bestemt sammenhængene mellem

opg~ver,

problemr og konflikter

ud;ra en analyse af mål-middel konstellationen (jvf. flfs.I.S.A.) og skal her tlot
uddybe bOble
i

alme~e 3amfundsm~ssige 02

formationsspecifikke træk ved problemer

~ed

at den

som familie kun i begr;:enset omf;<ing råder over de midler hvormed subjektivitet
kan udvikles. O?dragelses- og omsorgsfunktionerne bliver i stigende grad en pro
hlem- Of konfliktfyldt udViklingsproces (jvf. Mathiasen,E.-N •• 1981 for en nær
mere analyse heraf:. Hvorvidt familiens udviklingsopgaver bliver problematiske
og konfliktfyldte afhænger således af de modsigel3er eller inkompatibiliteter og
diskripanser der er mellem uens opgavers

m~l

og midler og dermed af mulighederne

og begrænsllingerne m.h.t. til flt gribe betingelserne og selv at sætte udviklin
gens

m~l

og midler gennem kooperativ handlen. Da der al:så ved foreliggelsen af

et problem hersker en inkompatibilitet eller diskripans mellem dens mål og mid
ler er der til problemer Og deres løsning i den menneskelIge udvikling og virk_
somhed knyttet et overskridende og subjektivt-aktivt
aktuel: givne og herskende situation.(Jvf.

S~idel,R••

mo~ent.

en 2åen udover den

1976). Denne subjektivt

aktive sætten udvikling og subjektivitet foreligger imidlertid i det borgerlige
s~mfunds

realitet kun som en mulighed familien kan gribe. Den anden mulighed. at

faniliens opgaver, problemer og konflikter gribes passivt-defensivt foreligger

relation til familien og hustrumishandlingen.

Som vi har set er familien stiller overfor den opgave alment. at varetage ar
bejdskraftens individuelle og generationsmæssige reproduktion,

ses- og omsorgsfunktion at udvikle børnenes subjektivitet samtidig

såY~1

materielt

også og må ses SOm knyttet til en række formationsspecifikke

tr~k

ved nen måde
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p~oblemer fremtræd~r

gerlige samfu~d$ almene nodsætnin

på for 05 og emotionelt vurderes af 05 i vores samfund.

bectemt knyttet til
handlen. l sidste

mene~~et~

instan~

sUDjektiv~-aktive

overskridende og

er det den

5anfundsmæssi~p. udvikling

blemer, samfundet som er det egentlige

problemsubjek~.

familiem; Og samfundet og de-

og kooperQtive

der

5ætt~r

pro

~<1.

problematiske processer mellem individerne
gelscr. Først

bevidsthed, Den basale modcigelse

o~

produktion er privat

re~ulterer

biernet om at tilpasse indivi.derne ti:" den

i at der heller ikke er nogen fælles, kooperativ planlægning og InåbJttoing for
samr~detcr udviklin~.

_ det er ikke 3amrundet som helheu, men enkAltindivider

og enkeltkapitaler som er problem-stiller og

mal-s~tter.

opleves 02 vurderes derfor

~g~å

karakter. noget der opleves som en

~

og som man

e~

b~dst

defensiv og passiv
forholder sig indi

viduelt og passivt til,fordi det jo er ens prlvatc sag. Man bliver 'ramt' af pro
blemer med partr.eren, med børnene etc. Kvinder er
og kaldes for 'voldsrarrte'. Hele dette
blemer, som noget der

still~~

en 'afSUb!ektivering'

~f

lofre~

for hustrumishandling,

af fremtrædelser

ko~pleks

om~ing

kologiske udviklingstendenser som grib~~
• b ~v som resulterer i nogle socialnsv_
. .
dividerne og s~mfundet Og f"ardlien o~ ~
estellll'lende ind i forholdet T:ltlllem io

~fsub

amflJ.

samfundsmæssigt nødyendige livsfunktiQ~
dentie l t opdeles, opspli ttes,

nemlig at 'rammes' man eller bliver 'offer' for problemer, sociale begivenheder
~a

så opleves det og

vurdere~

samfunds~æ5sigt

er alment og

naliseret',

1;010

~åske

1 virkeligheden i g.runden

bestemt, eller også opleves problemet som

'afper~D_

de andres eller samfundeta problem, som noget LIer ikke 'vedr;?er

o." '~""" '''",.... ' ' ' , •. '"ffO,

"'" O'" •• ,... " ' . . . ." . . . , • • " '"

og problembevidsthed [alder rrB hinanden 1 det borgerlige samfund og

i~d3atsen

1

rettes orte ensidigt mod og focuseres på problemernes løsning uden en egentlig
bestemmelse af problemet væsen, hvor

proble~ets

løsning gøres til et rent 'tek

nisk-sagsligt' prOblem.

~.4.

Vi har

~et

D~n

sociale integrations problem.

familiens nødvendige liv3funktioner og opgaver 1 atigende grad er

blevet problem- og konfliktfyldte. En væsentligt del af
vi betragte i

~~~tc

bag~runden

af'snit. Den borgerlige keroefam1ie er er

pltali~tiakc samfundsmæssiggørelse~procesog

aystems 'naturgroede' bånd. Et andet

r~5ultat

--~~

af den ka

samfund~m

Og dA mellemmenneskelige

'''s.

rel~tionerB

omrorm_

1igeso~ d

....elli

ge sektorer, meu hver deres særlige krav
uen enkel~es og den enkelte families
tilpasnings- og ornstillingsevne !ll l
"
e lem
~ rorskellige sektorer. Samtidig gøres

og normer, hvilket =:tiller store k

~lmengøres

mpllem lonarbejde og kapital bliver det bor

.

l&gørelsesproces. Lønarbejdet og boligo~rå_
en k
fikation bliver' adskildt fra arb"Jds_ °l'1lllenile generntions opdragelse og kvali
.
0e b l'
•
en stor del en pendlen 3lellem fO"l;Jl_
o 19omraderne. Tilværelsen bliver for

re3ultat af dennehistoriske udvik

lingsproces er - efterhAnden som den kapitalistiske produktionsmåde

'l·

orLa lseres l indbyrdes og funk_
. _
--
~Jde, fam~lle, fritid etc., hvorved

'='narb .

lede livsområder. Det enkelte indiviQ&dbYrdes adskildte og funktionelt modstil
.
personl·'
tegration bliver en problem- og mOd&t
1ge savel som familiens sociale 10
g;~lsesf ldt
'.
ligt og rumsligt opspl1ttede liv. Salt!
y
udv~kllngsopgave p.g.a. det tirll;
t 1 CUgt
•
.
ser ofte l skærende modsætning t1l Q
star diSse Virkelige udviklingstenden
et b
og ldeologier om den ~
rereLI~
np~~
te
orger11ge snmf'unds objektive tanke former
sonll h
'
ten om det ~ntegrerede Samfund. Dl~~e
ed o~ den 1ntegrerede familie, ja ~UdVikl'
den stigende urbanisering og konCent
~ngsten1enser uders~regp.s også af
.
~~tion f
.
.
legemeliggørel se af llvsfunktlone:r-ne
a befo1kn~ngen l byerne som er e,l
dcrne adskilles rum3ligt,

opløsningen af det feudale samf'unds

væsentli~

1.

bl ,a • varetages af fami1 ien ten

Og SP3!kt

individet og familien i stigende gr~d i
.01
Dette medfl:lrer 3tigende krav til den ~~res og privatiseres i,f.t. hinanden.
nkel tI?
s~enhæng Og forbindelse mellem de i~
og den enkelte familie om at skabe

ning i dan kapitalistiske

herfor skal

Otiet. Det er karakyteristisk at de

Udskill~ (3QIij

.
f
tionelt modstillede l~vssfærer. .e~.

ofte i den individuelle bevidsthed. som

et rent 'personligt' problem, selvom problemet

y

.

:l..lSeJ.

jektlvering af' problemers samfundsmæssige væsen har en anden modsvarende side,

vold etc.

. :)..ge1~csfyldte sallf'..lndsudvikli

~e-t"·

rifkke forlmdringer af det samfundsmæss~~~ 1.' Sesfyldte udVikUng producerer en

pro

sig 'af sig selv', 3å at sige, betegner Seidel son

problemer (Seidel,R., 1975,p. 58f; 95f), DennR

genst<musomro.de og tema, pro

.:Lngsproces' opslittende. segrege
ggede 'ulvemoral' .
"Det kapitBlistiske samfunds indr~
,
fyldt
_
_ _ på en særlig made, fordi de1:;. :Lntenrat'
t).
.,..
... on må være proulem
en. almen
modsætning mellem sarr;funtl",
top skal ...'nt egreres udfra
~.
_ ~~ e d
t~ons~oran~taltn~ngerne er, at d~
e lf.?mmerne MOL t f

på hver der~s nåde skal bringes t~~ ~lnkel."te sam"~tm da
e . ar lntegra
smæsslge forhold
forenelige med den almene sda~fun.tl ""1:: rumme t' ne
I
arbejde og ka.pita1." (Asplund, D:r-=~tn"'=S3ig. mo'd••
J 't
°2 e l1, er være
""'3.c.:c.. 1l1ng ~e l em løn
& MarCh, 1975 l;> 23)
Den kapi talistsike produktionsforms mOQ&.
'.' , .

~t v~e

noget uafvendeligt og vurderes ofte emotionelt negativt. Problemer med

-~tr-ale

l;:)d~·

rende og s.cktorialiserend~ logik. dens il'\tlb

ofte som noget der kommer bag på een,

tage familiens nødvendige livs funktioner kan således få

tl)

son resulterer af den kapitalisti<:ikc valDl:-:i.

Problemer fremtræder

som følge af disse modsigelssr derfor orte 30m om de stiller sig af aia selv,
Probl~mer

en række modsigelsesfyldte og

og frtlmmcst resulterer lienn(;:, '" <cl" res samfUJlusmæs:Jige l i vsbetin
.
4d'V.t...
a.1e integrations problem. Den sociale l.nteli?:t'kl.Lng l. frF!~korr.sten af den soci
"'-t· ns
logiens l:i~toriske mulighedsbetineeIse og C::"'"
.:J..o
problem er SOn socla1pf;;Yko_

det borgerlige 3amfunds virxe1ige

s~mfundsmæssige

~r-l'2:r

<}

Den kapita.1istiske

-L~e og omsiggribende underlæggel

se af stadig flere og bredere llvsomr'ader me."lr

Dette star imidlertid i

individ og sam:fuml, me:!.lem

~

vareproduktion og valoriaeringsprocessenli

skrigendE'! modsætning til den måde problemer og konflikter urniddel:"art fremtr!'e

'tabu' (Holzkamp, 1973), at den

~<:l'
r:Lvkrcft. Denne almene modsæt

mCll~mmenneSk€l.\...&:et't1ellel1'

der på i vores ~amf'und og fænomenalt opleves og emotionelt vurderes i den indi
viduell~

~

udvl~i!).

o

,
nin~ forandrer på grun~læggende made
forho '"... ~"'::.:.

Upgaver og problemer er grundlæggende ::arnf'undsmæssige i deres "",sen og er alment

,

l'av

t'
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den enkelte og familien i stigende grad afhængig af den n~dvendiggjorte stats
lige og offentlige intervention i form af institutioner og en udbygget social

ikke er muligt for de ramte med held at rette dem mod deres
egentlige kilde." (Asp1uml,Dreier, Mørch, 1975,p.34).

regulatlon og forvaltning of individernes liv som ind~holder en mere eller min

Den særlige form for aggressiv-opportunistisk handlen der fremtræder for os som

dre synlig social ~ontrol. Styringen og regulationen af det samfundsmæssige liv

det specifiKKe fællomen

kompliceres i et omfang og en form der ~ger den enkeltes og den enkelte families

den sociale integrations grundlæggende problem. som betinget af den samfundsmæs

afhængighed samtidig med at individerne

får vanskeligere ved at overskue og

h~strumishandling

må således også ses i sammenhæng med

sige desintegration alment og specifikt af dens virkninger på familien. Disse

gennemskue kontrollen og rragtens forvaltning og mulighederne for at øve indfly

mere specifikke forhold omKring familien som virker bestemmeIlde

ind på de in

delse herpå og dermed på egne liVGomotændigheder. Disse hastige omvæltninger af

terpersonelle relationer i familien og dermed på mulighedsbetingelserne for den

tilværelsen, foranringerne i normer, værdier og orienteringsmønstre fra 1en ene

aktivt-aggressive opportUnistiske voldelige handlen vil jeg forsøge at belyse

generation til den anden resulterer i en stigende rådvildhed, desorientering og

nærmere i de følgende afsnit.

følelse af afmagt hos det isoleerede, enkeltstående individ eller familie, ja
muligvis endog i en grundlæggende eksistentiel angst og følelse af mangel på

2.5.

'mening'. Disse overordnede socialt strukturelle og socialpsykolog"iske udviklings

Kritik af familieanalysen; Bestemmelse af forholdet mellem
familien og samfundet.

tendenser med deres tids- Og rumslige opslitning og funktiOnelle modstilling af

Som det vil Være fremgåeL har vi primært taget vores metOdologiske udgangspunkt

de menneskelige livsfunktioner har deres grundlag i det borgerlige samfunds pro

i bestemmelsen af familien funktioner og form i produktionen og de overgriben

I

blem at skulle integrere på grundlag af modsætninger. Paradoksaliteten viser sig
da også i form af såvel det enkelte individs som familiens krasse desintegra_

de økonomiske strukturer i det kapitalistiske samfund. Dens form og funktion er
familien selv. nemlig i de samfundsmæssige produktionsforhold, modsætningen mel

'.:

delser, sociale problemer, familieproblemer, i

individuel såvel som samfundmæs

;

til modsigelser og forstyrrelser i individets personlige og familiens sociale
integration, de 'ydre' deSintegrations tendenser bliver til ~ desintegra
tionstendenser

i

lem lønarbejdet og kapitalen. de skiftende valoriseringsbetingelser etc. Den

CJy marx~stlske

sig patologi. Modsigelserne i den samfundsmæssige og sociale integration bliver

eller den enkelte familie bliver 'bærer' af sociale problemer giver på sin side
det enkelte individ eller familie som selv 'skaber' problemerne. Problemers af

farr.il~eanalyse.

som bl.a. Holter et al. (1978) repræsenterer kan si

ges, at have SIt udgangspunkt i 60'ernes og 60'ernes

1\
'I

&nt~autor~tære protestbev~

gelser, som begriber familien som den centrale undertrvkkende

familien og indjvidet. Og dette forhold at det enkelte individ

anledning til rent individualpSYkologiske pseudoforklaringer på at det også er

~or

blevet begrebet som en reproduktiv enhed, hvor det bestemmendemoment lå uden

tions_ og opløsningstendenser, i form af 'persnnlige' psykiske problemer og li

in5titut~on

par

excellence. En institution hvori formidlingen af den borgerlige ideologi er lo

\

kaliseret - og som ovenikøbet kan gå hen og blive et rent 'mystificeringsfælles

J;

skab' der er direkte psykopatologisk i sin funktionsmåde for individet, jævnfør
Holter et al.'s (1978) referencer til antipsykiatrien bl.a. Laings, Coopers Dg

subjektivering resulterer samtidig i deres individualisering og personalisering.

Batesons teorier om familiens 'double-bind'-kommunikationsmønstre.

som udtryk for det i virkeligheden desintegrereue borge lige samfunds interesse

i

i at opretholde de

herskende magt- og herredømn:estrukturer og ny ten om det inte_
trede individ, familie og samfund.

~amilien

ses

denne opfattelse som en autoritær og undertrykkende enhed, der bygger på uigen

nemskuelige magtrelationer, som så at sige

n~sten ~uneerer

Som kapitalen

'~orlæn

gedearm' , hvilket resulterer i at familien bliver en 'terrorsammenhæng' som un

Vores tidligere bestemmelser af den aggressive handlen forSkellige kategorier

dertrykker kvinden og børnene. (Dalgaard.L.,1973; cit.e. Holter et al., 197B,p.

må her ses som mulige reaKtionsformer på disse Udviklingstendenser. Det gælder

24) •

både de kooperativt-aggressive handleformer såvel som den aggressive og volde_
lige handlen paradoksale former d.v.s. den tilpassede-opportunistiske passivt

1idend~ indretten si~ og det utilpassede-opportunistiske aktivt-aggreSSive opgør
med de bestående magt- og afhængigheds relationer. Den erfarede udleverthed og
individuelle afmagt overfor de bestående magt- og afhængighedsrelationer afføder
nødvendigvis anvendelsen af afmagtens magtmidler, den voldelige handlen:
"Denne erfaring giver ubehaget en særlig destruktiv karakter. Det
kan nu kanaiseres i form af nag nag mod andre, der truer ens po
sition •.. Aggressionerne skabes af de manglende muligheder for at
handle og leve meningsfUldt og får en fOrkert retning, fordi det

~

Heroverfor er der vokseten anden marxistisk familieforståelse frem, som bygger
på en kapitalkritisk analyse af familie med

~etodo1ogi~k

grundlag i

'kritikken

af den ppolitiske økonomi'. Denne opfattelse ser familiens frm og funktion som
ensidigt bastemt objektivt af den kapitalistiske produktionsindre logik:
øgningsprocessen. Den kapitalistiske værdiøgningslogik sætter sig
alt i samfundet og også i familiens

udviklir~.

~

igenn~m

OVer

Familien bliver i sine funktione

tendentielt subsumeret kapitalen logik og bliver dermed affirmativ i sine funk
tioner, formidler og overtager blindt reproduktionen af den borgerlige idoelog!.
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Hvor den

~ritære

familieopfattelse griber for kort

i

sin

faml11ebe~temmel

~

se og tenjentielt bliver en næsten ren i&eolo~iEk protest mod og kritik af ra
mille[l~

terror og psykopatologiSke funktionsmåde - og denne teori problem egent

lige problem bliver at forklare hvorfor ikke alle familier er patologiproduceren

de _ griber

den~kritis~e fam~l~eanalyse~or kort

1 S1n ensldige og

line~

re forståelse af familllen alene udfra dens 'objektlve bestemthed' (Jvf. Holz
kamp,K., 1977) og denne teoris egentlige problem bliver at

forkla~e

hvordan en

funktioner er lokaliseret privat i familien, hvilket imidlertid ikke betyder,
at de dermed ikke er samfundsDæssige - privatheden er blot den formationsspeci_
fikke form for samfundsmæssighed. på baggrund af denne forståelse af familiens
objektive bestemthed og subjektive bestemmelse, må den ses som et dynamisk kom
pleks af

mulighed~r

01 begrænsninger i.f.t. at sætte udvikling og i.f.t. at va

retage sine almene udviklingsopgaver og løsning af problener og konflikter.
Hvordan den enkelte konkrete familie løser sine o?gaver a:hænger af netop

subjektiv bestemreelse i form af modstand etc. mod de undertrykkende objektive

objektive muligheder og

økonomiske strukturer overhovedet kan lade sig gøre. Man kan sige at hvor den

muligheder. krav og modsigelser. Familien må således

antiautoritære protestbevægelses familieopfattelse

ko~mer

til at overbetone det

socialt desintegrative aspekt i familiens funktion og udvikling, der

ko~mer den

begrænsning~r ~

d~

af den subjektive griben de objektive
~estemt

ses som et 'funk

tionelt svar' på disse opgaver, krav og modsigelser, som dens samfundsmæssige
Udviklingsgrundlag stiller den overfor.

~apitalkritiske ramilieanalyse tendentielt let til at overbetone det socialt in

tegrative aspekt i familiens reelt modsigelsesfyldte Udvikling:

2.6.

"Dette perspektiv på de samfu.''ldsmæssige forhold mellem reproduktion
og produktion, hvor reproduktionen bliver et vedhæng til produktio
nen, og underlagt denne, er for begrænset og nødvendiggør udvikling
af en mere nuanceret og specificeret opfattelse af relationerne fa
rrilie/sarnfund og reproduktion/produktion.": (Mathi.asen ,E .-M., 1981.
p.61 ).

Spaltningen mellem person og sag.

I dette afsnit vil jeg nu på baggrund af denne overordnede forståelsesramme for
familien pege på nogle socialpSYkologiske udviklingstendenser og modsigelser i
familiens fUnktioner, som histoprisk resulterer af dens segretion
fundsmæssige produktionsproces.

Di~sc

fr~

uen sam

følgende udviklingstendenser må opfattes

som bagvedliggende momenter der virker bestemmende ind på de problemer familien
Begge bestemmelser af' familien

rran~ler

så at sige udviklingens subjektive mo

ment. Familiens form, funktioner og udvikling er godtnok på den ene side objek
tivt bestemt af de samfundsmæssige produktionsforhold og deres
og har derfor som sådan sit

væ~en

ffod~~tninger,

og udViklingsgrundlag udenfor sig selv, i sam

funJet. Men denne objektive bestemthed sætter sig ikke ensidigt, absolut eller
lineær~

igennem som tvang i.f.t. de

rep~odu~tive

funktioner. De reproduktive

funktioner er ikke udelukkende et appendix til samfUndets produktive funktioner.
Familien har også sine konkrete og oraktiake livsfunktioner som giver bestemte
muligheder for 'subjektive bestemmelse' i dens funktioner og udviklingsoerspek
~

Dette har sin begrundelse i at familien er dobbelt bestemt i og med at

den udover at have sin basis, almene
~

v~sen

og udviklingsgrundlag udenfor

også har en del af sln basis, almene væsen og

udviklin~sgrundlag i

~ig

sig

s~l , og bevarer således en vis eaenlogik i sin udvikling (Jvf. Dreier,O.,197 7 ).

Således fremhæver Dreier i sin bestemmelse af familiens basisfunktioner og ud
~iklingsgrundlag.

at:

"Udover at have en mægtig del af sin basis og almene væ~en uden for
sig, h~r familien altså også en del af sin egen basis i sig. Disse
familiefunktioner e~ en del af familiens basis, fordi. de er objektivt
set nødvendige fUnktioner for produktionen og reproduktionen af det
menneskelige liv, og er lokaliseret i familien.". (::>ceier,O. ,1977 ,p. 179)

alment er konfronteret med. Efter min opfattelse, er det udviklingstendenser,
som er yderst centrale og relevante for at begribe det specifikke fænomen der
fremtræder for os som voldelig handlen mod kvinder, altså hustrumishandlingen,
d.v.s. både hvorfor manden i forholdet kangå hen og blive voldelig. som hvor
for kvinden så længe finder sig i volden og fastholdes i et voldeligt forhold.
Da de følgende bestemmelser er almene gælder det derfor at ae gælder for alle
familier i større eller mindre grad i

vores samfund og må som sådan opfattes

som nødvendige bestemmelser af voldens muli§hedsbetingelser. Hvor vi tidligere
har peget på at fænomenet hustrumishandling er knytttet til familier.s særlige
private forn, at dens særlige karakter og omfang er knyttet bl.a. til den bort
faldet af den

social~

kontrol og til den sociale kontrol problem, skal vi her

pEge på et andet væsens forhold omkring familiens segretion fra den samfUndsmæs

sige produktionsproces, som er af afgørende betydning for den voldelige hustru
mishandlen. idet vi igen forsøger at fastholde det almene

asp~kt.

En afgørende

pOinte heri er. at hustrumishandlingen ikke kan hegribes som resultat udelukken_
de

a~

specielle betingelser som er begrundet i mandens hhv. kvindens personlig

hedsstruktur, men må begribes som et muligt 'svar' på nogle almene

stru~turelle

og socialpsykologiske udViklingstendenser og modsigelser. Hustrumlshandlingen
kan ikke

b~grib~s

som resultatet af nogle

~~rligt

uheldige omstændigheder som

Familiens funktioner, opdragelse, kvalifikation, husarbejd~ etc., er altså oh

en familie 'rammes' af, men må begribes og begrundes i nogle almene samfundsrnæs:

jektivt set nødvendige funktioner for den menneskeliee livsopretholdelse og fa

sige forhold, som et 'svar' på disse almene samfundsmæssige forhold.

milien bliver derfor 'bærer' af nogle almene livsfunktioner. Disse almene livs

~"-~~""~~~-.~~'C

~~====:::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::================::::::=:::::
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Hvad resulterer nu i Og med familiens historiske udskillelse fra den samfunds

en defensiv forskansning overfor

rnæRsige produktionsproces? Jeg skal her kun pege på nogle almene væsensforhold

tes stærkt af de

i

denn~

udviklingsproces. Med industrialiseringsprocessen opløses efterhånden
d~

fuldstændigt

fælliesskabet.

håndværks- og

fa~ilievir~somheder,

p~oduktive

'Husets'

~-===-~~
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lønarb~juet5

harda realiteter. som understøt

objektive tanke former og ideologier om den integre

reue ramilie som idylliserer kærlighejen og familielivet og dermed skaber for

som var knyttet til slægts_

ventn1nger, der ofte modsiges massivt af familiens faktiske problemer og kon

funktioner løsrives efterhånden og knyttes

til kontraktlige forhold, hvorved der påstår en spaltning nellem erhverv og

her~k~nde

flikter.

h~s.

Selvom disse socialpsykologiske udviklingstentler.ser er begribelig/'! udfra den

Familien med dens konsumptions- og omsorgsfunktioner udskilles fra den samfunds

beskrevne historiske spaltning er det ikke en udviklingsproces som sætter sig

mæssige produktions proces , hvilket grundlæggende forandrer også de mel!emmenne

absolut og

skelige livsforhold. Efterhånden som denne udviklingsproces slår alment igennem

en godtnok sit almene grundlag udenfor sig, men bevarer en vis egenlogik p.g.a.

sker en st1gende samfundsmæssiggørelse af de

merlll~skelige liv~funktioner.

hvil

i

set fra

p~oduktionens

side og fra familiens side. Opgaver og

den samfundsmæssige produktion planlægges ikke længere som en

også nødvendigvis genspejles modsigelsesfuldt og dobbelt i uevidstheden, fordi

pro~le~er

':~lles

igennem. For som tidligere papeget (afsnit 2.5.) har famili

at den også har en væsentligt del af sit væsen i sig. Derfor må dette forholu

ket får to væsentlige afgørende konsekvenser for de mellemmenneskelige relatio
~

line~rt

der både i lør.arbejdet kan knyttes emutionelt ao til dets konkrete sider (jvf.

sag'

f.ex. arbejdsløses reaktioner pA tabet af et endog slidsomt og monotont lønar

udfra de almene interesser og behovs standpunkt, men underlægges den kapitalis

bejtle i Wocker,A., 1976; o~ herom i Nielsen,J.G.

& Nielsen,J.B., 1978), ligesom

tiske værdiøgnings herredømme, logik og partialinteresser. Lønarbejderens funk

der i familien, på trods af dens private form og adskildthed fra den 'fælles

tion i produktionsprocessen knyttes til ham/hende som bærer af varen arbejds

sag' findes livsfunktioner som indeholder perspektiver for udvikling. som emo

kraft. Produktionen3 målsætning, planlægning og udførelse bliver fremmedbestemt.
1 den produktive

sfæ~e

tionalieten kan begrundes sagsligt i. Der er tale om

hersker den fremmedbestemte sags tvang eller afpersonali

serede sagslighed. mens den sagsløse emotionalitet tendentielt kommer til at do
minere familien, hVor de 'personlige' følelser hersker. Der sker m.a.o. en hi
storisk spaltning mellem
E.-M., 1981).
res

'f~lles

Parhold

Pe~50nerne

pe~son

er ikke

og sag. (Jvr. Dreier,O., 1977; 198D; Mathiasen,
l~ngere

lorbundet omkring llvssikringen

sag', tværtimod bliver livssikringens

elle~

proble~

so~

de

alles private sag.

ægteskab indgås ikke længere p.g.a. et praktisk livsfællesskab,

men p.g.a. den mere moderne og 'æstetiske' (Jvf.Kierkegaard,S., 1962) kærlig
hed.

~vo~

omfattende og gennemgribende denne udviklingsproces er fremgår af at

~e samfundshistoriske spaltning også kan genfindes i sproget etymologiske
udvikling: således betegnede ordet

'Hauswirts~haft'

oprindeligt familieenheder

~, men med overgangen til kontraktlige forhold forandredes betegnelse sig til

anal~tiGke

kat~eorier

som

sætter sig igennem subjektivt inuenfor bestemte styrkeforhold mellem muligheder
og begrænsnlnger, men nødvendigvis modsigelsesfyldt og dobbelt. Ligesom arbej

(l

I~

dets nodsigelsesfyldte karakter ikke kan begribes alene udfra dets abstrakte
afpersonaliserede sagslogik. kan
fulde dobbelthed

ale~e

fa~ilien

heller ikke begribes i sin modsigelses

udfra dens sags løse emotionalitet. FOITIoldct mellem sam

fundets og familiens udviklingslogik må

li~esom

forhold mellem individ og sam

['..Ind opfattes i retning af et 'juxtastrukturelt' (Seve.L., 1978) forhold, hvor
v~u

jeg her forstår, at familien er bestemt objektivt af den samfundsmæssige ud

viklingslo~ik,

men alligevel bevarer en vis selvstændig egenlogik, d.v.s. i sid

ste instans er den subordineret sanfundsudviklingen, men ikke absolut, den beva
rer en uafhængighed heraf, fordi den har en del ar sit væsen i sig, indeholder
nogle almene livsfunktioner. Familien er oåledes godtnok

fun~tionelt

determine

'wirtschaft' med betydningen 'jen økonomiske rentabilitet' og samtidig opstod

ret ar den samrundsmæssige produktions basis, men den griber på en måde lateralt

ordet 'Fami:ie' som betegnelse for 'resterne' af husets runktioner med det fø

ind i den og bevarer således i visse af dens almene livsfunktioner sin selvstæn

lelsesbetonede betydning (Jvf. Dreier,O •• k977; Mathia3en,E.-M., 19B1,p.95).

dighed og egenlogik. idet familien er bærer af visse livsfunktioner som har

Denne historisk-materielle udvikling er såledeR med til, at konstituere faoili

selvstændig udspring og eksistens(Jvf. Rasmussen,O.E., 1978, p.16f om Saves

~n

i

dens

s~rlig~

private form og er baggrunden for modstillingen mellem produk

tionen og reproduktionen. Fra den enkeltes synspunkt

fremtr~der

prodUktionen

med sin fremmedbestemte sagstvang, som ufølsom, mens fanilien er som skabt for
egentlig 'menneSkelig' udvikling, emotionalitetens egentlige domæne. Men netop
p.g.a. spaltningen me!lem person og

~ag

bliver emotionalitetetn i :amilien Van

juxtastrukturbegreb).
Den historiske spaltning mellem de produktive 0f!. reproduktive funktioner medfø
rer som sagt en spaltning mellem person og sag, men den medfører også en anden
afgørende spaltning som vedrører selve eksistenssikringens formbestemthed i det
borgerlige samfund. Som det fremgik af vores bestemmelser af indivluets total

skelig at forankre umiddelbart i sagslige forhold. orienteringen mod den emotio

samfundsmæssige formidlethed iafs. 1.5.) er jet en almen

nelle livskvalitet i familien kommer ofte til antage karakter af en abstrakt ne

hver samfundsformastion, at individerne i gennemsnit reproducerer de evner, e-

gation af

10narbejdet~

fremmedbestemthed og teknisk_sagslige tvang - kan

bliv~

n0jvenjip~ed

for en

/1)

5
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genskaber, inolæringsproccs6er etc.,

~om

er nødvendige for" bidragene til at op

s9altnin~ me~lem

person og sag bliver tiltagende problem- og

retholde det ~amfunrlsmæssig€, liv på et givet udviklingstrin (jvf. Holzkamp.J< ••
1977b, p.63:f)' Bidrag betegner således, som Dreier {l979b. p.2} har udledt det,

resultere i at familiens, parforholdets og kærlighedens væsentligste problem

'en socialt_s@.mfundsmæssig dimension ved menneskelige handlinger l kra.ft a:f at

må formuleres son den opgave, at skulle udvikle subjektlvitet indenfor familiens

individer lever og handler i et samfund' - vi kunne med
af individeroes
leform på

de~

stemmelse~

nem det

totalsamfunrjsl~æs5ige formidleth~d.

tiol~kamp

sige, i kraft

Bidrag er således en

~

alment sami'unrlsmæssiRe udviklingsniveau. som ifølge Dreiers be

er karakteriseret ved, at: 'Det individuelle sikres og udvikles gen

:f~lles.

det enkelte gennem det almene.' (Dreier,O •• 1977b. p.2). Imid

parfo~holdets

og

spaltning mellem
personiggjorte

kærlighede~s be2r~n~ede
per~on

og

~ag

e~otionalitet

og

d~n

for en væsentlig del 1 at

ling falder t ra hinanden, i

til en

bliver det

i form af bidrag spaltes m.a,o.

Dreier bestemmer som tjenester på den ene side og ~ på den anden si

hvad
de.

for at være alles fælles sag

~ødvendigeheder

Udspalt~~ngen

al_historis~e

af bidrag i tjenester og ydelser er resultatet af den materi

opløsning af 'husets' proouktive og reproduktive fUnktioner. Tje

nester og yOelser er den

focmation$speclfikk~ spaltning

fundsmæssige livssikring oe i disse
gen netcp

i~ke

handlefo~mer

af

~idragene

til den sam

er det indeholdt at livssikrin

er individernes fælles sag, som de er forbundet om. Tværtimod :frem

træder de forheld hvori de er

for~undet,

de samfundsmæsige :forhold, som rorhold

mellem tinSj d.v.s, som sags lige forhold, netop sagsliggjorte og upcrsonligsior-.
te. Tjenerster og ydelser er således en særlig slags

bidr~ i

hold, O.v.s· de kan ikke realiseres fuldt bevidst og motiveret, men må af-tvin
sagsliggjort og upersonlig ydelse, en af-hæn

delse under tvang, som udtryk for den i
i

person_s~g-relationen.

Tjen~ster

kapil~lismen

derimod

selvst~ndiggjorte

forv~ndles

fo~binde

det borgerlige

$a~:fund

består således

det uforbundne. at forbinde emotionaliteten

sag', at sags relatere den :fra sit praktiske livsgrundlag løsrev

ne og mere eller mindre fritsvævende emotionalitet.

delige familie eller parforholds grundlag. Det specifikke fænomen der
der for os som hustrumishandling har for en væsentlig del sit
~i

frernt~æ

udviklin~sgrund

denne spaltning og dens konsekvenser for subjektivitetsudviklingen inden

for familiens og parforholdet rammer. Den voldelige

hustru~ishandling

specifik

ke problem må begribes i sammenhæng med ?roblemet om den sagsl0se emotionalitet,
som en specifik inadækvat regulationsform i forsøget på at 'løse' problemet in
denfor rammmerne af sådanne magt- og afhængighedsforhold.

begrænsede former.

ges. af_hæJ1des etc. Således antager arbejdet, som lønarbe,ide karakter af en på
a~strakt,

'f~lle~

i

Efter min opfattelse ligger der her nogle væsentlige bestemmelser af den vol

~ indeholder et ubjektivt moment af tv~ng. magt-/afmagt- og afhængighedsfor

objektiv t"ang beroende

indenfor dem historiske

d.v.~.

på deres måde bygger på tvang, magt- og afhængighedsrelatior.er. Problemet for

fundsmæssige nødvendigheder i form af bidrag til den fælles sikring og udvik
~tedet

former.

heraf opståede og muli 5 gjorte sagsløse.

med dens rent interpersonelle relationer mellem

familien, parforholdet og kærligheden

almene

af denne spaltning

udvikli~g

parterne og den afemotionaliserede sagsliggjorte og uoersonlige ydelse, som hver

lertid er det jo karakteristiks for det borgerlige samfund, al de almene sam_

alles private sag. De

~iJf

med den histuriske

konfllktfyldt. Den samfundsmæssigt-historiske

sagsside

fra de naturgroede feuda

2.7.

Lunarbejdets individualitetsform.

Lønarbejderens individualitets form er farst

o~

fremmest karakteriseret af det

almene krnv, at skulle re9roducere sit eget og sin families liv gennem et
medbestemt lør.arbejde. Som bekendt indgår

lønarbejdere~

~

ikke i en fælles bestem

melse, planlægning og målsætning af det prodUktive arbejde. I lønarLejdets in
dividualitetsformer realiseres altså kun i begrænset omfang de

S9~cifikt

menne

le personlige tjcmeoteforhold til 'en borgerlig gøren hinanden tjenester' byg

skelige kooperative og produktive behov og

gende på den borgerlige formelle personlige frihed, altså udtryk for den udspal

tentialer. Denne udelukkelse fra kontrollen over almene og dermed over egne re

tede og

~elvstændiggjorte

person-side i person-sag-relationen:

"Hverken i tjenester eller ydelser gør perso~erne fælles sag om
dereS fælles livsbetingelser, men handler indenfor spaltningen mel
lem person og sag på hhv. en personliggjort. rent inter-personel
og en sagliggjort dimension. Alle ofrer sig (momcntet a.f sagtvang.
af ydelse) frivilligt for hinanden som personer (momentet af betje
ning)."(Dreier,O., 1979b. p.?).
Disse

ove~ordnede

overvejelser over person-sag-relationen i familien skal jeg

fylog~netisk

t:lblevne udviklingspo

levante livsbetingelser udtrykker et bestemt klassespecifikt magtforhold, som
tendentielt vil afspejle sig i

l~narbejderens

funktionsmåde i regulationen a.f

sit eget liv, som et bestemt styrkeforhold i måden at affinue sig med og/eller
gøre modstand mod rremmedbestemtheQen; Jævnfør vores tidligere bestemmelser af

?~klassekampen som~en kooperativ-aggre~siv handleform sammen med andre berørte

b~Og

u:2

tilpQ~sede_opportunistiskepassivt-lidende

og;r;ktivt-aggressive

utiIPas-~~

sede handleform som mulige reaktioner på en bestående interessekonflikt og de

uddybe ide følgende afsnit om lonar-bejdets og husarbejdets individllalitetsfor

heri indeholdte magt- og afhængighedsforhold. M5den at forholde sig på vil så-

mer. Vi kan imidlertid her

ledes objektivt, uanset fænomenal oplvelse, altid være udtryk for en bestemt

d

komst og

~dvikling

træk~e

frem, at

an~lysen

af familiens historiske op

hgr vist, at dens almene livsfunktioner og udviklingsopgaver

~

partitagen i interessekonfllkten. Dette er ligeledes udtryk for at en given in

y~,
't7
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dividualiletsform kan ud:yldes og specifiGeres på forskellig måde, ligesom den

neringsmiddel, afspejlende

kan indeholde eri realisering eller ornsætn~ng af forskellige beydningsstrukturer.

formen komrnmer således til at reproducere et i

Ikke alle lonarbejd~ts i~dividual~tetsfor~er er lige restriktive, der gives for

forhold, nemlig lønformen.
Det er ikke bot den tidlige og

skellige handlemuligheder, de kan g~ibes forskelligt afhængig af en given posi
tions karakteristika indenfor den arbejdsdelte
g~ves

koopera~io~.

kra:t af udViklingen i produktivkrmfterne

rative arbejdsdeling, som forandrfer

De

ru~slige

ebstarkte bytteværdi. Opdragelses
~lt

væsentliet samfundsmæssigt

adskillelse ar arbejdsliv og familie

liv :;om på afilorende måde præger de mellemmenneskelige relationer

Samtidig med at der

i

familien

mellem manden og kvinden - det er også deres funktionelle modstilling. Og denne

forskellige muligheder og ~egrænsninger sker der historisk en udvikling af

1ndividualitets~ormerne i

arbejdsKraft~ns

adskill~l~e

den koope

og

~odstilling

må nødvendigVis frentræde modsigelsesfyldt i bevidst

heden: overfor arbejdslivets sagsliggjorte funktionsmåde kommer familien til at

dispositionsmuligh~urne.

Dp.n objektive fremmedbestenmelse og udelukkelse fra en langsigtet indflydelse

stå som stedet fOl' den sae:oløse [lersosnli.ge sympati. "Molzkamp bestemmer sådanne

på cg planlægning af produktionen gen:indes tendentielt i lønarbejder~n~ funk

sagsløse, rent personlige pereeptionsdimensioner og betydnings momenter ved den

tionsmåde: tendensen tiL at tage dagene en for en, uden et længeresigtende per
spektiv, bevidst mål og retninf. Udel~kkelsen og udleveretheden til fremmedbe
stemte livsbetingelger som

ligger udenfor lønarbejderens indflydelse, kan give

sig udslag i en reaktiv holdning overfor livet, en bestemt afmagtsfølelse og

~

~

mellemmenneskelige interaktion og kommunikation som 'sympati' (Holzkamp,K.,1973
p.251ffi Dreier, O., 1977), og vi sKalhcr betragte

•

~ådanne

sympati-følelser in

denfor familien og parforholdets interaktion og kommunikation nærmere, overvejen
de udfra mandens synspunkt.

resigneret og oogivende holdning, som kan komme til at præge lønarbejderens krav

Udformnin2en af den interpersonelle interaktion og kummunikation indenfor pri_

til familielivet.{Jvf. Dreier,O., 1977; Nielsen,J.G., 1978). Disse modsigelse;

vatlivets rammer karakteriseres af en tendentielt abstrakt negation af den re

i individualitets formen vil ~æve en psykisk ~orarbejdni~g. som kan udløses i

aktive ovcrtagelse

a~

præstations- og ydelseskravet i lønarbejderen::; indivirlua

krav til familielivet om at fungere som en kon9~nsation for lønarbejdets hårde

litetsform. Lønarbejdets tvang til abstarkt præstation og ydelsesevne, oom til

realiteter. Den kan ud~ønte sig i krav om en umiddelbar, kortsigtet og s~eHløs

syneladende skaffer han hans fortjeneste, er samtidig en situation hvur han står

ad~predelse,

fred og ro, underholdning, konsumption og tilfredstillelse af de

isoleret og i potentiel indbyrdes konkurrenc_e med andre. Heroverfor står famiH

sanseligt-vitale behov, som må ses som begrundet i lønarbejdet krav til den ab

ens og parforhOldet privatliv med dens interaktions- og kommunikationsformer, som

strakte ydelse~evne. Disse kompenserende regulationsformer understøttes yderli

er rettet mod føllesskab omkring

gere af de overleverede ideologier og objektive tankeformer om familien som den
integrereue enhed for idyl og

har~oni, so~

stedet for umiddelbar forbrug og un

fælleSSkab omkring

syste~et

konsu~ption,

livsnydelse, seksualitet,

~.a.o.

af sanseligt-vital behovstilfredstillelse. Samtidig

mangler emotionalitetn her forbundetheden omkring

~n

fælles sag. Ganske vist er

derholdning, uden egentlige nødvendige. fælles kooperative og sagsligt forankre

der som allerede sagt i familielivet givet muligheder for kooperativ og produk

de opgaver.

tiv hehovsudvikling, men isolationen kan ikke

oph~ves

indenfor familiens priva

Lønarbe4jdet krav til mandens abstrakte præstations_ og ydelsesevne og frivilli_

te rammer. Den specifikt menneskelige behovs$truktur spaltes og modstilles så

ge s~bordination under kapitalens h~rr~dø~me, tilpasning til fremmedbestemte

ledcs at systemet af sanseligt-vitale behov tendentielt knyttes

kravsstrukturer slår også tendentielt igennem i opdragelse som krav o~ lydighed

mili~n, men~

de

pr~d\Jktive

ot~rkere

til fa

behov: i deres formatiosnspecifik:ke udpri!."gning tenrlen

(jvf. Holter,H. et al.p. 12Bf) og børnenes abstrakte 5kolepr~stationer. li~esDm

tielt knyttes til produktionslivet. Som følge af denne adskillelse og modstil

de tendentielt kan slå igennem i forhold til partneren sore krav om frivillig

ling præges og5'; den interpersonelle sociale perceotion i familien af en abstrakt

subordinering under mandens autoritet, i overenstemmelse med dell
konsspe~ifikke

rolletildeling i det borgerlige

sa~funds

traditionoll~

ideologi. Kravet om ab

negation af den anden parts

pr~sT.aT.ionsformåen.

Hverken præstationen eller bi

draget til den fæLles opgave eller fortjensligheden er grundlæggende for den
~art

strakte præstaTioner. lydighej og friVillig subordinering under autoriteten må

sociale interpersonelle perception af den anden

~~s

les den anden part sympati udfra sine 'rent menneSkelige' kvaliteter.

som havende sin reelle

ba~grunG

i lQnaroejderens faktiske stilling i prodUK

i forholdet, derimod tilde

tionen, hvorved dis~e egenskaber bliver funktionelle for at kunne 'klare sig'.

Sympatien og tilliden i de mellemmenneskelige relationer forankres

Lønarbejderen vil legge vægt på v~rdier i opdragelsen som pligt,lydighed og

stemte sagslige bidrag til den fælles opgave, men i rent personlige betydnings

en vis 'realisme'

i

opdragelsen, fremfor

~t

lægge vægt på at barnet tilegner sig

selvstændighed og konkrete nyttige br~g~v~rdio~ientp.rede evner og færdigheder.
1 opdragelsen kommer straf og belønning tendentielt til at dominere som discipli

ikk~

i be

forhold og bliver derfor, som Holzkamp (1973) fors~ger at vise, i ~it væsen ind
holdstomme og kriterielose. Det bliver uigennemSkueligt hVad der egentlig gør
een fortjent til sympati hhv. antipati. Sympati følelserne ffu' en cirkulær

o~

re

ciprok tilfoldig karakter af at være et bindemiddel mellem de omkring en rællp.s
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sag~forbundne

parter. Emotlonaliteten mister sin alment menneskelige funktion

af at være en vurdering af livssituationen

Os

interesser.

tormidlende instans mellem kogni_

Den mandlige lønarbejder vil således ofte af husarbejderen, kvinden

tion og handling, mister deres funktion uf at orientere og retningsbestemme men

blive vurderet udfra hvad han kan præstere i prouuktionen, hvilken

neskets handlinger. (Jvr. Osterkamp,lI., 1978, p. 240f.), og formes således på

er i stand til at frembringe, altså

en oærlig problematisk made indenfor familiens private rammer. Følelserne bli

~

ver

vanskelige~e

at forankre og udtrYkke irelation til væsentlige funktionelle

ti~

midler

kriteriel~se

og cirkulære

k~rakter,

~t

begrunde

~

han

rf>nt abstrakte præstationsformå
fordrejes til et rent

ko~munikation

kan skaffe. Lønarbejderens funktion som forsøger og skaffedyr bli

indtjening

p.g.a. deres rent

ver på denne m3de gennem noget trejde al,nent ækvivalerendf> gjort abstrakt sam

men samtidig jo spiller en enorm rolle i de

menlignelig med anure og han kan derfor personligt nedvurderes eller opvurderes

mellemmenneskelige relationer for valg af partner f.ex. knyttes de ofte til

ug blive genstand for

rent ydre, mere eller mindre tilfldige modesvingninger eller til særlige rent

et i bund og grund samfundsmæssigt bestemt forhOld, lønnens størrelse, bliver

indre egenskaber som er sagsligt ubegrundede. Den anden part

~r

ofte

eisk-v~rdie

sym~ati

eller antipati i

~verenstemmelse

hermed.

Tr~k

ved

således attribueret som en rent personlig egenskab, og smelter sammen, som Drei

og sympatisk p.g.a. af en perCiperet ydre eller indre lighed med een selv. Den

er

har vist

(Dreier,O., 1977) til en vurdering af mandens dygtighed.

ofte udtalte lighed med een selv som grundlag for indgåelse af sådanne sympati

Den arbejdsløse forsørger kan f.ex. blive genstand for personlige nedvurderinger

furhold, ægteskab, parforhold, venskaber etc. modsiges af denofte udtalte år

for ikke at

sag til skilsmisse og parforholdsbrud 'at vi var for forskellige'. Kærligheden

anden, kærligheden bliver cirkulær og

begrundes som oftest i bekræftelsen af een selv i den anden og ikke i
lighedens mysterium' (Fowles,J,. 19
cirkulari~eten

'ror~kel

hln~nden

dygtig nok etc. 5ympati og dygtighed kommer i modstrid ned hin
knyttet til manden præstations

a~strakt,

de kritierier for tildelingen af sympatifølelser og kærlighed, at de har vanske_
ligt ved at fornakres funktionelt i en

indenfor rene sympatirelati0

ner.

'f~lles

sag', gør at

l~narbejderen

ikke

kan føle sig sikker på husarbejderens sympati 8g kærlighed, slet ikke hvis præ

Denne særliee karakter som det menneskelige følelsesliv, tilliden,
antager i familiens rammer og de

betydningsmo~enter

kærli~

staLionsevnen svigter eller er i modstrid med den anden parts ambitioner og

Som realiseres gør nødven

krav og vurderes som

/digvis parforholdet skøbeligt. Dets 'B"undløshed' kræver en perman~nt stabili
af en fælles trejde
samm~n.

'int~re5se'

eller lignende for at binde de uforbundne par

Grundløsheden må nødvendigvissvække parholdets stabilitet, idet cir

kulariteten og kriterieløsheden i sympatifølelserne jo principielt gør parterne
lige-gyldige overfor hinanden,
ser ideologiske

fre~trædelsesformer for

ligt udb"edte 'frigjorte'
forholdsror~er.

principiel~

seksuallt~t

udskift811ge _ hvilket man jo

ugs~

i den måske især på venstrefløjen sær

og kærlighed

i.f.~.

Rerielle

~onoRame

par

Som Holzkamp udtrykker denne 'grundløshed':

"Den tilbageViste har, når han/hun først står udenfor 'sympati'
relationen , ingensomhelst muligheder ~or at vær§e for sig, at ret
færdiggøre sig, ror at fremføre argumenter'. Der f>ksisterer netop in
gen grunde. ved hjælp af hvilke man kan gøre krav på et andet menne=
skes 'sympati'. tHolzkamp,K., 1973, p.25Z).
Qa sympatifolelserne ikke kan begrundes sagsligt holder mæl af hinanden, af bør_
nene ete. for deres egen skyld, sympatien. tilliden
gien om den
er jo en

kr~vsl0se

k~rlighed,

et~.

bliver ifølge ideolo

sympati, til et mål i sig selv. Den 'virkelige' kærlighed

hvor man holder af den anden. så at sige betingelsesløst 

også selvom den anden part evt. bryder sympatien og handler mod den ene parts

mangelfuld. Bette træk i parforholdet minder således me

get om mandens situation i produktionen, vurderingen af ham som abstrakt værdi

sering og afstivning g;nnem en stadig gen~ldlg bekræftelse eller/og opfindelsen
ter

v~re

og ydelsesevne som vcrder'ingskriterium. De manglende, vilkårlige eller skiften

). Der er her tale om en genspejling al

i den gensidige bekræften

q

personligt forhold. Han vurders udfra den kvantitative mængde besiddelser hans

'give_and_t~ke'.

en rent personlig udveksling, en interpersonel

forholdet

som jo altså i virkeligheden er et alment samfundsbestemt forhold, som så

ledes i den inerper'sonelle interaktion og

og basale livsfunktioner, vanskeligere at have med at gøre, at håndtere, bliver
Da nu sympati. tillid og kærlighed er vanskelig

udf~a han~

i

og den deraf følgende afpersonaliserede sagslighed. (jvr. Dreier,O., 1977).

o

Den beskrevne abstrakte personlige
inderlighed, sin cirkularitet og

~ympati

hur'

i

~raft

mod~igelsesfyldthed

af sin abstrakthed, sin

en tendens til at negere

sig selv og slå om i sin modsætning, d.v.s. blive upersonlig, ligegyldi~
ende i antipatifølelser, i skuffelser. nag, n2dvurderinger, nedgøring, ja i had
forhold som efter min opfattelse kan føre til
handlen i forbindelse med opståede
udvej for at værge for sig
2.B.

i

ag~ressiv

og decideret voldelig

åbne lnteressekonflikter, hvor den sidste

afmagten er

anv~ndelse

af vold som rnagtmiddel.

Husarbejdets individualitetsforrn.

.Mens den abstarkte præstations- og Ydelsesevne knyttes til nandens funktion som
lønarbejder, skal vi nu se hvorledes den anden side af det alment menneskelige
bidrags spaltning, tjenester knyttes til kvindens husarbejde. I husaroejdct va
tages nogle objektivt livsnødvendige funktioner. der som

Gå~anne

basisfunktioner

traditionelt varetages ar kvinden huamoder og husarbejder. Husarbejdets funktio
ner

udg~r

sAledea det

f~ktiske

og praktiske materielle grundlag for den kvinde-

\

1'/
&

--~~-~-~-',
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individualitetsforn og position i den arbejdsdelte kooperati

hvilket er et dOlllinerende træk ved husarbejdet'> koopf'rationsfor!il og ved den

on og dermed for udviklingen af bestemte psykiske former.
Ligesom løn3rbejdets runktioner stIler nogle

basa~e

fUnktionelle krav til

lø~

'tf
!
~

kvindelige huaarbejders position i den arbejdsdelte helhedsstruktur, som er med

arbejderen, som giver anledning til udvikl~ngen af nogle almene træk ved lønar

virkende til at gøre husarbejdet

bejdets individualitetsformer og psykiske former, gør det samme sig gældende for

seende til denne individualitetsforms udviklingsmuligheder. Isolationen og ene
ansv~ret

husarbejderens individualitetsform og psykiske form.

'l

karakteristisk, at husarbejdet må udføres i en privatiseret og isoleret form,

relat~vt

oerspektivløst oG indholdstomt i hen

for husarbejdet resulterer i en ekstrem lang arbejdstid for mange hus_

I husarbejdets aktivitetsmatricer (Seve,L., 1978) er der således ifølge Dreier

mødre, mellem 51 og 82 timer om ugen, ifølge Oakley (Cit. e. Dreier,O., 1977,p.

(1977; 1980) tre områder af funktionel betydning. Før det første selve nushold

185). Det vil sige, at selvom de senere års teknologisering og automatisering

ningsarbejdet, der består af madlavning, rengøring, indkøb, oprydning, vask, som

af mange huslige funktioner, faldende børneantal p.g.a. prævention etc. således

alle overvejende er rettet mod objekter. For det andet

moderfu~ktionen,

som be_

står af omsorgsfunktioner, pleje, opdragelse, kvalifikation, so~ er rette mod

har muliggjort en laVere arbejdstid i.f.m. husarbejdets opgaver, så realiseres
denne mulighed imidlertid ofte ikke, hvilket måske kan hænge sammen med husar

børnene, d.v.s~ mod personer. For det trejde, hustrufunktionen eller parforholds

bejdets

funktionen, som består af hendes funkt10ner i.f.t. manden som hans hustru eller

form som privat arbejde, samt også de samfundsmæssige betydninger husarbejdet

~partner,

d.v.s. rettet mod personer.

J~g

vil overvejende forheld m1g til

~-/

rela~ivt

uudviklede organisation og kooperationsform og dens særlige

ofte tillægges ideologisk.
Og tvangen

1.f~t. vor~s

problem3tllling, den voldel1ie handlen der fremtræder som hustru

mishandling. Dette betyder dog ikke at moderfUnktionen ikke spiller nogen rol
le for vores

problem~tilling.

idet kvindens traditionelle ansvarstildeling og

be~tår

først

Belastninger~e

og fremmest i at den kvindelige husarbejder må stå til rådighed for de andre i

i

hus~'b~jdet,

som begrænscr 'friheden',

ningsarbeJdet og hustrufunkt~onen, da disse funk~1oner er de rrest relevante

hjemmet, plællægge og udfore opgaver og funktiOner så de er afpasset de andres
aktiviteter. Hun bliVer i dobbelt betydning familiens 'waiter', dels i form af
~

ideologisk underbyggede ene-ansvarliggørelse for børnene, meget vel kan være en

hendes 'venten' i hjemmet for at stå til rådighed. dels i form af hendes

afgør-ende medvirkende faktor til, at kvinden så længe bliver i et voldeligt

tende og tjenende

forhold, d.v.s. af hensynet til

stemmelse i husarbejdet. som gør det vanskeligt at planlægge og vanskeligt at

og ansva-sfølelsen OVerfor evt. børn i et for

funktio~

(Dreier, O, 1977). Dette resulterer i en fremmedbe
så~

hold (jvf. Karpatschof,L., 1983, p.203).

vide sig sikker på hvornår arbejdet er ovrstået. I en vis forstand har hun

AdskillelSen mellem og den funktionelle modstilling af livsfunktionernes produk

ledes som lønarbejderen ringe indflydelse på sit arbejde, fordi det bestemmes

tive og reproduktive momenter i vores samfund, i løn- og husarbejdet, er også
en reel adskillelse og funktionel

modstilling tidsligt og rums ligt mellem de

forskellige personer som udfører arbejdet, manden og kvinden~ Husarbejdet bli
ver således i særlig høj grad i kernefamilien3 kvinden~ domæne og ansvar. på
mange måder kan husarbejderens

fun~tion i

bejdsgivers funKtion - uog med dcn

hjemmet minde om den selvstændige ar

v~sentlige

forskel. at husarbejderen ikke

og strukturerees udefra af andre. Ligeledes indeholder de forskellige funktio
~

som som husmoder, husholderske, mor og hustru

i~dbyrdes

sidigt modstridende behov, som stiller store krav til henden

og omstillingsevne. De griber forstyrrende ind i

hi~anden

modsigelser og gen
orienterlf~~~vne

og kan vanskeligt or

ganiseres i en helhed, hvilket let giver hendes opgaver og fUnktloner et frag_
menteret præg. Hertil kommer at mange opgaver er næsten usynlige, repetitive,

modtager nogen løn for sit arbejde, den 'bærer lønnen i sig selv', for det er jo

monotone og

netop ikke i et samfundsm~ssigt eennemsnit et 'rigtigt' arbejde, men har karak

tiVer og udviklingsmuligheder. Dette resultere også i at husarbejde traditio

ter af en tjeneste. Men husarbejderens position er forsåvidt at

led~

og fordele

rutinepr~gede

og derfor, som sagt kun indeholder begrænsede perspek

nelt ikKe tillægges nogen større værdi, hverken i økonomisk forstand eller funk

husnrbcjdets nødvendige op~aver og funktioner. Bidrager de a~dre familiemedlem

tionelt og at det tenderer mod at tømnes for indhold.

mer med hjælp, er det en tjeneste de gør hende, hvilket netop forudsætter at

Modsigeloerne, perspektivløsheden og de manglende udviklingsmuligheder vil der

det i sidste instans er hendes ansvar Dreier,O., 1977). Traditionelt har kvinden
som husarbejder ikke blot ansvaret for hjemmest praktisk-materielle funktioner,
men også for det emotionelle 'klima' i familien. Hun indtager dencentrale betyd
~ing

og pOsition som familiens bindeled, hvilket giver visse 'friheder', men og

for foranledige problemer og konflikter
~for

so~

kræver en form for psykisk bearbejd

at kunne udholdes, som hendes væsentligste livsperspektiv. Til rådig

hed for en sådan problem- og konfliktbearbejdning står samfundsmæssigt og kul

turelt overleverede objektive tankeformer og 'tilværelsesteknikker' som indehol

så samtidig i modsætning hertil mange belastninger. SOm Dreier (1977) udtrykker

der bestemte betydningstrukturer der gør konflikterne og problemerne håndterli

det er hun som familiens bindeled, samtidig dens bundne lcd.

ge. Det kan være myten om den integrerede familie eller bestemte ideologiske be

Som følge af lønarbejdet og husarbejdets tidlige og rumslige adskillelse er det

tydningskomplekser omkring kvindens funktion

som husmor og IIIar, at

kv~dens

e

gentlige plads er i hjemmet, at en kvinde som ikke er i hjemmet er en ravnemor,
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at k.vlndells livsopgave 8:- at o'fre sig for hus, hjem, mand og børn, eller be

mi lien kan gå i oplosning. Hendes

stente kulturelt formidlede værdierag normer omkring et 'rigtigt og pænt hjem'

i tVivl og udsættes for kritik, at hun ikke er gad nok som husmor. kone og mo

etc. Således nævner Dreier (l980, P.353) to karakteristisk~ t"orarbejdnlngsfor

der, at det er hendes ansvar at familien fungerer og har det

mer som

sig~er

mod reducere

bejdet. For de~ 'første

p~rspektivløshcden

og ucviklingsløsheden i

kvalitet~r

som husmor kan hele tiden drages
etc.

god~

husar

2.9.

tendensen til at huslige standarder, normer, krav og

Emotionalitetens og subjektivitetens protlem i den voldelige
familie eller parforhold.

tidsforbruget til de nødvendige opgaver og funktioner skrues unødvendigt op og
forøges, hvilket imidlertid ikke løser modsigelserne på læng~!'e sigt, men sna

I dette afsnit skal vi som en sammenfatning af :amilieanalysen og analysen af

rere binder husmoderen yderligere til husa.rbejdet gennem en overprioritering af

lønarbejderens og husarbejderens individualitetsforner og

dets bptyctning. I ekstreme tilfælde kan denne forsvars teknik udvikle sig til
decideredee 'erstat3ingshandlinger' i form ef en

'overbesk~f~igelsel

med husar

besrevne modsigelser, forsøge

n~rmere

d~

deri indehcldte

at injkredse hvori problemet alment be

otår i den voldelige familie eller parforhold og hvilken familieform eller fa

bejdets betydning og standarder, der fremtræder som, hvad de i hvert fald i fol

miliekonstellation den voldelige handlen, der fremtræder for os som hustrumis

kemunde er

handling alment ma være knyttet til. Eftersom emotionalitetons almene funktion

k~ndt

som

'rcngø~ingsvanvid'

eller Irengøring3mani'.

I forbindelse

med forsøget på en lkonfliktfri' tilpasning til tilsyneladende upåvirkelige
livsbetingelser mener Osterkamp (1978) at en sådan 'overbeskæftigelse' har
funktion at recucere individets almene berørthed og
aisere egene

l~ngesig~ede

3ng~t

på det specifikt humane udviklingsniveau, som vi har set, består i at være
d~n

ved afkaldet på at re

interesser og behov:

pers?eKtivlø3hcde~

hvorved det således opprioriteres,

og

f~ilien,

over almene og dermed

en formidlende

vikling

almen~

ae

egn~ r~levante oamfundsm~ssiee

livsbetingel

'vurderende' instans mellem individets kognitivt op
ha~dlinger,

- ja så må emotionalitetens ud

på det specifikt menneskelige udviklingsniveau være knyttet til

den menneskelige

sUbjektivit~tsudvikling, til

udviklingen af individet som sub

jekt for sit eget liv gennem kooperativ handlen.

Af

v~res

analyse

a~

familien

er det fremgået, at den histOriske udvikling har resulteret i :amiliens almene

husarbejdet fremstår som en person
for manden og

~om

fattde omverdensbetingelser og dets

og udviklinesløsheden ved husarbejdet Sø

ooo~relse

kontro~len

ser,

ges 'OVervundet' gennem en personliggørelse og emotionalisering af husarbejdet
lig tjeneste gjort af Kærlighed og

~

(Osterkamp,O •• 1978) d.v.s. den funktion alment kan bestemmes

som den at målrette individets handlinger i retning af en sikring og udvidelse
af

"Tll disse forsvars teknikker foretrækkes der åbenbart igen aktivite
terter, hvori aggressive reakti03er pn den for krævende situation
med mangelfuld støtte fra andre finder udtryk. Den tvangsprægede
'rengørings tendens' har silledes f. ex. de:1 fordel aktuel t at aflede
dem almene pirring og dermed forbundne a:1gst og samtidig udtrykke
aggressioner mod de andre, som man føler sig heg~ænset eller ladt
i stikken af, på en ·uar.gribelig' måde, d.v.s. i kulturelt positivt
vurderede akti'dteter.". COsterkamp,O.m 197B.p.310).
For det andet Kan

kende~sesledende

husarhejdet

livsfunktioner og opgaver er blevet stadigt mere problem- Dg konrliktfyldte at
realisere indenfor den private kernefamilie be2ransende former, som følge af
den overeribende soaltning

melIe" person og sag, sam muliggør fremkomsten af

en emotionalitet i familien. som så at sige er los revet fra sagen og personlig

bliver således udt~yk for individets uegennyttighed. en 'kærligheds-tjeneste'.

gjort

Husarbejdet bliver således en rent interpersonel handling som gøres for de an

des konkluuere, at heraf opstår det for familien. parforholdet og kærligheden

d~es

skyld og indeholder et objektivt moment a: afkald på egenudvikling og

s~lv

og inderliggjort som rent

interpersonell~ ~ymoatirelationer.

Vi må såle

væsentli~e

problem, som kan formuleres som den oPgave, at skulle forbinde disse

opofrelse indenfor bestemte magt/armagt- og afhængighedsrelationer og således

uforbundne

momen~er

udtry~

den private

Coe en omsætning og realisering af sådanne betydningsmomenter vi tid

ligere (i afs. 1.8.2) karakteriserede som den tilpassede-opportunistiske og
passivt-lidende 'depressive' indretten sig på bestående magt- og anlængigheds
relationer. Som sådan indehulder

'k~rligheds_tjenp~t~n'

et objektivt moment af

af handlen mod egne interesser.
Den sagslige side af

husa~bejdet

sålede~ i~denfo~

sndanne

uis~e

begrænsende

\

eller m.a.o •• problemet at skulle udvikle subjektivitet

;

form~r.

Når emotionaliteten således løsriver sg fra den 'falles sag' gennem spaltningen
mellem person og sag bliver den nødvendigvis vanskeligere og

Jn~re

problematisk

at !orankre i sagslige forhold. den mister sin almene erkendelsesledende funk
falder således mere eller midre bort i det som

en tjeneste gjort af kærlighed, og behovet for bekrærtelse af husarbejderens
nå

i

indenfor de særligt begrænsende rammer som fastlægges df

~ernefam~ie,

handl~forner

være kronisk

tilstedevære~de,

ligesom

vi så for manden vedkommende. Der kan hele tiden stilles spørgsmålsteg~ ved hen
des værdi son husmoder, hvilket kan opleves som en permanent

~

mod at fa-

tion, sin karakter af at orientere, nålrette og

retningsbeste~e

individets hand

linger, idet den så at sige, indenfor fanilien, parforholdets og kærlighedens
begrænsende former henvises til at udvikle sig 'grundløst', hvilket giver mulig
herder for udviklingen af særligt problematiske regulationsfcrmer og 'dynamik
ker' i parforholdet. Emotionaliteten vil således på grundlag af 'grundløsheden'
have tendens til at 'begrunce' sig i rent personlige,

in~erpersonelle int~rak

tions_ og kommunikative perceptlonsdimensioner og betYdningsmomenter, som har

j.
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,

'-- .ære abstrakte og c~rkulære sympati-/antlpatiføl€ : lser,

hvor i

r~~:iteten samfundsbeste~te sagslige og tlngl~ge rorhold attribuere~ som rent
personlIge eglOlI=>kaber.

J
I

;

OVERVEJ::LSER TIL eN TEOEION DEN VOLDELIGE HUSTRJI,1TSrlA1W:"W; SKITSE
TIL EN ANALYSE AF KONFLIKTD~'NAl·:IKr:EN I DET VOLDELIGE PAR.~ORHOLD.

III.

. •

Onder disse de facto 'umenr.eskelige' forhold, kan kærligheden mellem mænd og
kVInder, kærligheden s;)n almen

menn~5kelig

llvsfunktion og livsytrlng,

sandt menneskelige fæl:es treJde sag, kærligheden som virksomhed,

~å

SOI~

3.1.

lnd!ednin;:: og

frtc'[;l~angsmåde.

den

her. og for

vandle sig bl afmægtighed, umenneskelighed, destruktivitet og 'JoldeIig handlen

Formålet med dette afsluttende afsnit er nt overvejp.

~ogle

antagelser til en

teori om den voldelige voldelige handlen der :remtræder for os

SOQ

det speci

fikke fænomen, hustrwmishandling. Dette vil jeg gøre på baggrund af vores hid

som fremtræder for os sor. hustrumishandllng:

tidige analyseresultater og under inddragelse af begrænsede uele af den fcre_

"Forudsæt mennesket som menneske og dets forhele til verden som
et menneskeligt forhold, så kali du kun udveksle kærlighed med kær
lighed, tillid med tilllid etc •.• Hvert af dine for~old til menne
sket og naturen må være et bestemt udtryk ~or dit individuelle liv
og må svare til genstanden for din vilje. Hvis du e:sker, ucen at
din kærlighed besvares, hvis di~ kærlighed SOm såoan ikke skaber
genkær:ighed. tvis du ikke i kraft af dit livsudtryk son elskenee
menneske gør dig selv ~ll deL el3kede menneske. ~å er din k~rlighed
afr.'lægtig, så er den en ulykke. ". (Marx, K., 1973, p.90) .

.I
!

fa~ilie

eller rettere, den voldelige handlen mod kvinder indenfor

familiens rammer, hustruJ:1ishallulingcn, mu forekomrr.8 i den familie, hvori sub

"'\/i:

1
1'.t:
I

\ :\ J!\.
}:."

jektivitct~udviktneen som

udviklingsperspektiv er særlig begrænset

gen~em

par

forholdet manglende anknytning t i l en 'fæ:les sag' og hvor emotionaliteten så
ledes løsriver sig fra en 'fælles sag' med sanrundsmæs::>igt kocperetive udvik
lingsperspektiver, hvad

d~r

resulterer i en sagsløs og grundløs emotionalitet

i de rent interperonelle relationer
)g vilkårlige

melle~ ma~den

og kvinden, hvor cirkulære

:;ynpati-/antipatif~lelsertendentielt

bliver

do~inerende

frem~est

ae

forskn~ng.

empiriske

e~

den såkaldte familievoldsundersøgelse (Straus,M.A.

Først og

al., 1980),

Goodes {1971} og O'Briens \1971) ligeledes familiesociologiske resourceteorier,
samt

Karpats~hoffs

(1983a,

19B~, 19B5~

forsøg på at

~ombinerc

en mere fanilie

sociologiSk og e:l socialpsykologisk teori. Ved at inddrage disse teorier og em
piriske undersøgelser er det hensigten at forsøge at bestemme og analysere nog
le væsentlige almene træk ved konfliktdynamikken i det voldelige parforhold og

på baggrund af vores analyse kan vi seledes nu opstille følgende hypotese:
Den VOldelige

liggende Videnskabelige litteraturs teoretiske

og be

forsøge at opstille nogle hyootetiske subjektive funktionelle handlegrunde
(Holzkanp,K., 1983,p.342f) til forklAring af problemet om
m~nd

l) hvorfor nogle

bliver voldelige og 2} hvorfor nogle kvinder forbliver så længe i et vol

de~igt

forhold. Dette skal således lede frem til at forsøge at karak~erisere det

vel de lige
vejende

forholds handleevne,

des~riptivt

forsøg

p~

emotlon~litet

t~nken

og

og

~unde

ud i et over

at karakterisere det sæt af sociale og psvkologi

ske betingelser og hand:egrunde, som kan tænkes at udgøre en del af baggrunden
for det voldelige forho:d.

stemmendg. Denne familiære parforholdskonstellat.ioIl af objektivt samfundsmæssi
3.2.

Fomilievoldsunde~søgelsen.

ge betingelser og tilegnede subjektivt inadækvate betydningsstrukturer må bestå
af en kVindelig tiloasse:-opportunistisk, passivt-lidende indretten sig som han

Den amerikanske familievoldsundersøgelse 'Behind Clcsed Doors' (Straus,M.A.,

le form og en mandlig utilpasset-opportunistisk aktiv-aggressiv opgør som hdnd:e

et al., 1980) er

~

og dets repræsentative fordeling og forekomst i den

egne

Denne parforholdskonstellation indeoæl'er
intere~se.::·.

line, vil

u~der

objektiv~

en dntbelt handlen mod

Den voldelige h;mdlen. der fremtræder for os SOlT. hustrumishand

ydrligere sociale og psykologiske aktuaIgenetiske betingelser

kunne udvikle sig til en permanent og kronisk særlig subjektiv :fUnktionel intcr
persone~ regulationsfor~
a:fr\l~nglg:-'"dsforhold,

for

beståend~

interessekonflikter og magt-/afmagt- og

de!· frel7ltrader som selve sU8jektivitetens negabon i den

voljeli~e h~strum~shandling.

de~søgelsen

e~

omfattende empirisk undersøgelse af fæncmenet 'familievold'

hustrumishdndl:ne. men også andre
udelukkende
rører den

fo~holde

b~rn.

Forl.ld for se:lv'2

V'I'rI~H'J

t,,:,:,r;e ,,:

husspetakle~

lY::" 1 klc- ol'

'/alider",

i\.2rr:;CltsdlOf, L. 1':133 for

r!p~:nl?

u,:':if;lJflg et·

og lignende kategorier

familievold.

famili""JOl:jsunJers~,g~lsen er

lcrsf'gt at

r JV!".

Jeg vil imidlertic

mod kvinder indenfor famillell eller porforholdet.

F~mili~voldsu~d~rsoge~sens formål

3.2.1.

h'-ll'

fa~ilievoldskategorier.

mellem søskende,

indenfor nen bredere kategori

r:;ur,

befolkning. Un_

mig til de aspekter af familievoldsunders0gelsen, som ved

vold~lige hand!~n

d.v.s. ikke vold mou

nl?m

amerikansk~

omfatter således ikke blot den voldelige handlen der fremtræder som

s,~ledcs

og

afgræn~ning af

vold.

der ggct pilot?rojektr,r h\lorigc,n

\.;ncJers~fcls(ns

011,f;,~tenJC'

metod:o.r og

er.',~i:-iske

r['cJegorc:: 13(; !lc-rfcr), t',esul ta

s,J'11C'l pre::scnt.c::ret

l

(".ti'

~~tc.·re l'l·p'--a:3C~1;~Cl;:-'-

7"

'9

v~dt v:des er den eneste foreliggende af

'o/e f8milievo.ldsundcrSøgelSe, der si:

",-~,~

tlvt fc-rskel11ge problem- og kanrH)': Ll"sningsstrate,per: l) endvendeise af ra

tlonel diskuSS10Tl cg verbale a:-gumenteCi 2) 'andvendeise af verba: og ikKe-ver

;l:t på området.

Jndersøgelsen formål \/af' at undersøge omfanget af vole i anerlkimsk"" far:llll.er
'10Id~n5

v.h.a. en repræsentativ undersøgelse. Desuden at afdække
kapa~ter ~~denfor

de forskellige JoldsfornerG

brecde, d.v.s.

et kont:nuum gående fra mildere

til grovere fornel' af vold til mishandling. Det VEl' ligeledes et formål ned
dersøge:sen at belyse r.vad volden

~etyder

~n

eller hvilken funktion den har for
forårsa~e~

den der deltager i den. Og endelig at male og vurdere hvad der

vold.

bal udt:-yk for fJer,dtlighed og 3) andvendelse ar fysltih II,agt eller vold ~I)m
kon:l~ktløsn~ngsstrategi. Jdov~r di~sc konfliktl~sninssstrategie~ indeholder

skalaell <=n hyppiC'.hedsdimf'nSlOn gående fra 'a11rig'
søg~lsen

til over 20 g9.nge. I under

spørges de~ således cm hYPplghed5di~ensionen

indenfor de sidste 12

måneder, i forhold til de forskel:ige starte gier og om en af dem er
i

ind:ruff~t

løbet af ægteskabet. Skalaens genial i tet består fur en 3tor del i den måde

1 undersøgelsen skelnes de:, sålede:,; [Ildlem to former for vold, nemlig hvad der

den ancvendes på. idet der, <:indvende$ 30ledes. "lt der startes med at sporge om

betegnes som 'norr.lal vold' og 'abu!'live violence' som Jeg har oversat med be

der hdr været konflikter mellem

tegnels~n

'fJrov vold' (Straus,l,l.A., et al. ,p.ZOf). Ved 'nornal vold' forstår

forfattere~e,

en 'handling som udføres med det formål eller apfattede formål

vo~~np.s

s~skende,

veerørende et

~estemt

barn og den

konfliktert i forhold til barnet. Efter disse forholdsvis neutrale og
in~

mere harmløse spørgsmål, bevæger intervie'lJeren sig l3.ngsomt og snigende
~kalering

på

at forårsage fysisk smerte eller beskadigelse hos en anden person.' (StrauS,
M.A., et al., ISaO.p. 20). Den 'fysiske :smerte' kan Variere fra let smerte til

ser i

mord. Ligeledes kan intentionen om at 'beskadige' variere fra f.ex. bekymrin

ment og rcrfattcrne mener Relv, at dette er en væser.tlig del af baggrunden for

b~rn~

ger om et

sikkerhed til en fjendtlighec der er så intens at den resulte

s~

ud til tit Ilave været and'lendt med st.:cces og stort raff:'ne

~ndersøgelsen

resul~ate:,

gode

af

spørgsm~lene

de mere prekære og tabulagte områder. Den sn:genJe

og svarprocenter på et så ømfindtligt område.

rer i død. Ved 'abusive violence' eller 'grov vold' forstår forfattererne, en
'handling som har stor po"entiale for at beskadige/såre den person som
ranmes'. (straus ,t>',.A. et al., 1980.p.2l). Denne
lingerne, knytnæveslag,

s~ark,

i<Qte~ori omf~tter

bid. slag med en hård

skide, eller forsøg på at stikke ned med en

ge~stand,

således hand

forsøg på at

~niv.

Hvad er da undersøgelsens resultater i relation til vores pl'oblems'l;llling,
o~fanget

af den voldelige handlen mod kvinder, hustpumishandlingen? Af inter

esse for

vor~s problem~tilli~g

volden

3.2.2.

De undersøgte

familie~.

Familierne blev udvalgt v.h.a. en
sentativi~et,

stod af
og 1.183
et re"

~vinder.

pæ~t

tragt~ing.

~lkrer

selektionsprocedure son

repræ

hvilket der ikke kan redegøres nærmere fo, her. Dpres studie be

o~fattende dyod~-intcrvi~ws

mp~

va~ m?~d

?14} personer. hvaraf 960

Svarprocenten var 65% som helhed, hvilket må vurderes som

og hcjt tal når

~an

tager selve undersøgelsesemnet" karakter i be

Der ligger imidlertid den bias heri, at det udvalgte

sa~plc ~f

fa

m:lier allIe var intakte familier, hvilkel i<an rcsultere i en :Jndervurdering
k~n

af vQlden, de mange enlige familier
De3udcn kan

rn8n

melle~

hustr~vold

sæ~lig

have været sandsynlige voldsbrugere.

ikke sige neget om de sidste 35% manglende svar er volåsbrugere

so~

æetefæller,

er

o~

som en

u~derkategori

af 'familievold' jo gojt

Tll nåling af voldsniveauet og
la.

kalJ~t

:cr

~CCT~:~:

3[;:;;-:: fOI'.f~nc·~.'-:,\'.5>

r'!:r;k:,
(;8,'J

'/'

cr,

.:'_:i'"

~'=

)Ir

andvendte

undpr~ceels~n

Ska}"wn

h:~:,;~

c;':\

~;.

:-idL':-

r,;-ll"':,)'.'l og valid 501:1
f;C"'5~:-Li;rc:t-

p3. (Jer,

ril~~e,

·--"'.):i·2r:,~'ll'-11lTT"'rn<>

,,;

gen"cTT en

;'1:111;;

[,',

ciC'f1

:11:,1('.'· \1[,1

lj~·

:::'

1 t~',s

-I;

~rald~:> '·~;t~r a~

kan

~rn·t

bestem~else

h~strumishandlingens forskellige

af

~ust,umishar.dlingen spæ~der

p""r~ulwQ1d,

neren,

l) mildere fornel' for
s~uuben

cg olag med flRrl hÆnd; 2)

ler mprl kniv eller

skYdevåb~n

l~

J

L~e

jlstiGk

o~era

begrebslogisk og
kategorier).

Den 'ægteskabelige vold' el:er

di som kasten

over 10lgendp kate

~ed

genstande med part

grovere former såsom, SJark og trus

og ar.dvendelse af disse. I

familiev~ldsundescgel

kaldes dise grovere voldsformer for 's(Jouse beating' , 'abusive violell,-"e'

rå

dpr

:1','fL']

slCi"S

at

vold det forgående år (1975),

sJett~ f~nilie

oplevede en

vold~handing

l'lt'n tc'f't'r' r:lCln hele p0lT'fo:'holcJets varIghed og lt<ængje

tr",gtnlTlg blI'i0r du;
De:;le r'a

mej oegretet 'mishDndling'.

<:lf underscg",l:-;en er at den generelle

v~r for~kQm~et

16%, sverende til at hver
[.~'et.

ove~sættes

r.ovt:'il".~~ulta"':;

h~or

fvr de par,

",en g'Jill;. or:>.

';'''';'J;;L:~ ;(~

l:'dC0ies

kan indeholde en

gorier:

(]:'Ei

: l ' ','Ol'.

fre~ragende

(Jvf. Karpatschof,L., 1983, p.177ff for en
tionel

vo~ds~aLe

en ska

Tactl.CG Scale'. npn skala ep ble\et udvl.klet O? for

f',):'s,,",,·:::t. eLlort

~~10tl:'ld"'c30gt·~:se:'.
',;:,'1;,

vo18e~s inci~ellS

'ægteskabelig volrl'

begreb~t

principi~lt.

voldelig handlen som ensidigt Ar rettet mod den mandlige part i forholdet.

Det overordnede gen<orelle

r:teL:;(j,;'fl.

kun de resultater der vedrører

eller hustrumishandling, d.v.s. en v8ldelig handlen der ensidigt er

eller 'severe v:olence', som kan
3.?,3. 1f"Hi:l.g af v01den

n~turligvis

i denne sammehæng betyder det specifikke fænomen

rettet mod den kvindelige part i forholdet, idet

sen

eller ikke-voldsbrugere.

)en ægteskatelige volds omfang.

3.Z.~.

sl~sl

cE'n,=r,,~le v~,ld;,;r3t"

"2r~"

en

rC'I'r.::.:U·.~r·e. " t

r:f, ",,..

'"~~I;L=l~f ?5.:-,:,lr.~.r.r;~
'!9r

er

tal,::

e-::-l

".]

illL.">~

nc

:I'.]j

(,Vel'

1":\er

,foldsr'').tc,

fJ"~.cj",

Tkke

'if3cntl:r. u'; JC:'"'lUrdc.·i

~::;

mindst
be

i

fa:'Hlle.

(j'o'st.c
"·'c'L'"

'1~'1

d"
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tQger dcre$ tidligere pilotundersøgelser i betragtning (Straus.«.A. et al.,

at voldelig handlen anvendes som løsning på en konflikt. har vi netop forsøgt

1980,r· 33 ) .

at fastholde de alment samfundsmæssige mulighedsbetingel$er for rlen voldelige

ÅTsagernp hertil kan tænkes at ligg~ i

handlen der ~re~træder for os som hustrumishandlin~ og mener på den baggrund

tre forhold. Det kan bero på ~andsyn

ligheden for en underrapportering af de mildere rormer ror vold, som af nogen

at hustrumishandlingen ikke ud!!lukkende kan være knyttet til sådanne særligt

anses for at være så almindelige, at de ikke er værd at beMærke. Det kan skyl_

uheldige sociale og økonomiske om~tændigh!!rler i bestemte dårligt etillede fa

des en underrapportering af de grovere former for vold, som er forbundet med

milier, :nen at den voldelige handlen mod kvi Ilder i familiens rammer, har t::t al

skyldf~lelser

skam- og
a~

bestod

der boede

etc. Og det kan skyldes selve

s~en

der er ganske hyppigt
tætt~r~

ment ~rundlag,.(Jvf. Kap.lI. og afs. 2.4 •• 2.6., 2.7., 2.8. og 2.9).

som kun

nktuelt, d.v.s. vold som årsag til skilsmisse, hvad

autom~tisk

,l!:en~relle

voldsrate sandsynligvis sna

nøj~gtige

inform3tioner om de volds former som er den

hustrumishandlen, må vi gå ind og se på de kategorier i
~ed

som be

spark, bid og knytnæveslag og ender med den helt grove brug af kniv

eller skydevåben. Det er

i~ke

overraskende at et generelt mønster som familie

voldsundersøgelser finder består i
med

~,dersøgelsen,

~t

_ Nu orefatter familievoldsundersøgelsen en lang række baggrundsvariable

fisk art. som vi ikke i denne sammenh~ng kan Rer~emgå. Centrale for vores pro

~lemstilling er i denne sammenhæng kun følgende variahle: 1) indkomst. zl ~

foreliggende opgaves primære genstand, nemlig de grovere former for voldelig
gynder

ling?

af social, religiøs, uddannelsesmæssig, aldersmæssig, arbejdsmæssig og demogra

på 5e _ 60% af alle par (Straus,M.A. et al., 1980,p.36).

Hvis vi ønsker at få mere

Andre har imidlertid ment at fænomenet fandtes lige hYE2}gt indenfor alle soci
ale klasser og lag. I hvilke familier forekommer altså den voldelige mishand

udelukkes fra rapportering. på den baggrund

konkllJderer Straus et al., at den sandel

rere er

famill~-sam91et

dannelse og 3) beskæftigel$t::. som vi derfor s~la se nærmere ?å. Ligeledes vil
jeg kun beGragte de empiriske fund i under~øgelsesmaterialet, som ~pecifikt ved
rører den ægteskabeligt:: vold.

volnsraten er faldende i overenstemmelse

voldens grovhed. Ser man på incidensen det

~oregåRnde

3.2.5.1.

år {1975} var der

lILdkomst.

13% hvor en af ægtefællerne havde skubbet den anden, 1% havde sliet nen aneen

Undersøgelsen tager her udgangspunkt i familieindkom~ten.lncidensen 1 d~n lave

lned fb.d h.ånd, 5% havde grebet til spa:-k, bid eller knytnæveslag. En egentlig

~ inrlkomstgruppe findes at være 15%. den næstlaveste

gennembankning ('beat up')

4% og endelig 3% i cen h~je5te. M.a.o. forekonmer den grove vold i alle ind

a~

en af parterne foreKom

~un

med 1.5%'s hyppighed.

De grove~~e voldskategorier. som trussel om eller faktisk brug af kniv og 3kyd~_'

våben foreKom kun med omkring 1%'$ hyppighed.

må vi altså konkludere ucfra Straus et al.'s

rlale, at vold

Qelle~

æatefæller så langtfrQ er
f~nomcn.

komstgrupper. omend med den modifikation. at den forekommer med storts hyppig
hed i de lavere indkonstgrupper. (jvf. Straus.M.A., et al.,1980.p.IZ7-12B;

S~mmenf~ttende

cerfor abnormt socialt

no~et

unders0gels~sreate

sjældent

Tværtimod udsættes hver sjette

fore~ommende
~amilie

og

Kort 10). Et andet fund som er værd at bemær~e er at chancen for de mest grove
former for vold er stør t i de

ligheden taler for at dette tal muligvis er endnu højere. de metodologiske van
taget i betragtning. Om funget af den grovere vold, som begynder

med Kategorierne spark, bid og knytnæveSlag, er
ca. 6% indenfor et år, d.v.s. hver syttende
offer

~or

Den ægteskabelige volds og

Det problem vi nu vil vurdere er
rorekomsL og

statistis~ ~hance ~or

hyppigh~d.

at blive

et

~

indkomstgrupper.

3.2.5.2.

Uddannel~e.

IJndersøgelsen fund omkring s8mmenhængen mellem uddannelse og vold er særdeles
intersante, fordi de på mange ~åder modsiger vores 'almindelige fornufts' for
ventninger om at der nok består en entydig og lineær sammenhæng. sålede~ at
jo lavere eller korterevarende uddannelse en person har desto større er chan
cen for voldelig ~andlen. Den såkaldte 'al~indelige fornuft' er imidlertid of

sociale forekomst.

om hustrumishanctlingens sociale

bctr~gtes

Det kan uden tvivl

~enet hu~trumishandling er
~ent,

mish~ndlings

sp~gsnålet

familiesociologis~e voldsrorsknings

nagle

overraskende høj, oppe på

grov vold, altså for at blive mishandlet.

3.2.5.

den

har

og~å

lavest~

for en

eller anden torn for mildere eller grovere vold. een gang om året. Og sandsyn

skeligh~ner

9%, den næsthøjeste

t-.e en almindelig kl3ssespecifik fornuft. Overraskende nok finder undersøgelsen
da

også, at de dårligts uddannede ikke er de ~est voldelige, ja i n~gle tilfæl

de endda faktisk de mindst ~oldelige. Den højeste forekomst finder vi blandt

som havende været et af

de mellemuddannede, nærmere betegnet blandt de, som er begyndt på 'high school'

store kontroversielle emner, om fæno

men SOr;l så er droppet Ild igen. nemlig 9%, d.v.~. rle er dobbelt så voldelige om

eller kønsmæssigt

proble~.

Således har

trent som bade de lavst og de højest uddannede.(Straus,M.A •• lqSO,p.128-l29;

at færromenot primært er knyttet til fattige familiers sociale nød

Kort IO}. DissR fund viser således, at der er mere end god grund til at stille

og elendighed, knyttet til 'lavøkonopi'- og 'lavstatusfamilier'. Ifølge vores

sp0rgs~ålstegn v~d vore~ egne sociale og klassespecifikk~ fordomme, hvad an6år

forsøg på at bestemme en række af de

~

forhold som ligger til grund for

---~~~~"

-~

--

~

~
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variab~l_forhold,

5ultat af nogle be5temte, Qetodisk isolerede, sociale

sammenhængen me:!-lem den ægteskabelige vold og indkomst og uddannc:"sa.

først

og fremmest indkomst, uddannelse af, beskæftigelsesstatus. som i en bestemt kvan

ti tati v sammensætning øger chancen for vo ld i familien og fOr hus trumishandling.

3e5k~ftige15e.

3.2.5.3.

Ikke alene indkomst og uddannelse, men også

bc~kpftig~lse

er en væsentllig in

dikator på en persons klasse- og lagmæssige placering, position, status etc.
væ~entlge

Det

he~,

resultat af undersøgelsen er

siger, at deltidsansatte og arbejdsløse

ha~

den

al der

e~

en klar tendens som

storst~ ~hance

for at gribe til

vold og mishandl ine af hinanden. For fuldtidsansatte er chancen 6%, og for
deltidsansi:l.tte 18%. altså 3 gange så stor og for a;'bejdsløse 15%. Ser vi på
mishandlingen::; retning

finder undersøgelsen, at 8% af de arb8jds!øse moelld mis

handler kvinden 1 forholdet, mens helt OP til
mishandler den kvindelige part .::.

l~~

af de deltidsansatte mænd

Stirrer man sig imidlertid blind på disse empiriske fremtrædelsesfcrmer vil man
have svært ved at få øje på netop dt:; almene sar.lfundsmæssiQ:e v<t'sensforhold, som
jo ~elv udgør grundlaget for prodUkt~onen af en given empirisk fremtrædende

variation i de allerede i forvejen metodisk

v2riable cg så

le og psykologiske fænomen cer fremtræder for som hustrumishandlingen og man an_
der i

l~mpirici~mens

dilemma' (Møreh,S.,

~973).

- For hvad er grundlaget for

og hvad producerer de empirisk målelige og konstaterbare variationer i inukomst,
uddannelse og

j'o~~oldet.

isolered~ soci~l.e

gle:nrncz så a":": sige selve samfur:det som grundlaget for det pr--oblcmatiske socia

besKæfligel~c

om

ikKe netop af de formations specifikke grur.ddi

mensioner i vores samfund, de kapitalistiske produktions- Og klasseforhold.
Sammenfattende må vi således konkludere, om den
forekomst og hyppighed, at

ægteoka~clige

volds sociale

altså af de samfUndsmæssige væsl:'lnsf"orhold?

l) den voldelige handlen forekommer i alle socIale

lag og klaS3Cr. men at baggrundsvariablene indkomst, uddannelse og beskæftigel
~

hed;

2)

De mest voldelige

syn~s.

at være personer med lav indkomst, som er

begyndt på uddannelse (high oehool) men som er droppet ud igen og er deltidsan
satte og arbejdsløse. M.a.o. peger en vægtig tendens pa, at de voldelige nænd
er mænd, som har haft en vis ~ddann~lsesmæcsig oe arbejdsmæssig status, som de
imidlertid har mistet, d.v.s. lidt et

statusmæ~sigt n~derlag

i.f.m. uddannelse

og arbejde. Det er vigtigt at fastholde dette empiricke fund idet som vi senere
s~al ~r etf~~d

som også Goode (1971) og O'Briens (1971)

undersøg~lser

Der er imidlertid to væsentlige slutninger vi kan drage af

har vist.

f~ilievoldsunder

søgel:::;en. Nemlig for det første, at familievold, og i snævrere beydning hustru
vold oe; -/lIishandling, er et komplekst og samIT.ensat social t og psyklogisk f""no
Men, der ikKe kan redueerEls til rent individuelle jJsykopatologiske

sær~genheder

ved hverken den VOldelige gerningsmand eller det kvindelige offer, såleaes som
fænomenet undertiden udlægges

idcologi~k.

Dernæst kan vi for det andet konklu

dere, at familievold og hustrumi::;handling i snævrere forstand ikke er et fæno
men som

~delukkende

faktorer. som

er resultat af nogle spccifikke uheldige sammenfaldende

'ram~er'

særlige 'lavøkonomi- eller

lavst3t~sfamilier'

SOM hel

hed. men må ses som et 'funktionelt svar' på både nogle almene. specifikke og
sæ~lige sa~fundsmæssige

forhold som den konkrete familie blivcr

stcl.lmishandli:1gen i snævrere forstand må ses, som et af væ:sen
produceret forhold.

S~t

b~rere

af. Hu

:so,m~'undsm""ssigt

fra et socialt integrativt synspunkt er hustruvolden

udtryk for lkke-intergrerbare momenter ved familien i vores samfund, "IOmentcr
som ikke

syne~ ~l

lade sig 'socialisere'. Dette betyder imidlertid ikke, at dis

se momenter ikke er

samfundsmæ~sige.

for de udvikler sig jo netop! samfu:1det,

og kan derfor ikke være andet. Empirisk

f~emtr~der

3.2.6.

Den ægteskabelige volds KørJsmæssige forekomst.

~

spiller en v<esentlig modificerende rolle for den voldelige handlens

hustrumishandllngen som re

Vi har set hvorledes

fa~ilievoldsundersøgelsentegner

et

~epræsentativt

billede

af voldens generelle forekomst indenfor familien, hvor vi har uddraget de uele
af undersøgelsen som er relevante for vores probLemstilling. Vi har set volden
mellem ægtefællerne i relation til dens hypppighed og dens grovhed, samt hvor
ledes den hænger sammen med tre vigtige

~ociale

baggrundsvariable. Men hvordar.

er den 'ægteskabelige vold' nu foraelt rl:'lnt kønsmæssiet?
Som vi skal se kommer familievoldsundersogelsen i
mål frem til

no~le

besvarel~en

højst oaradoksale empiriSKe fund. Dc

~inder

af dette spørgs
nemlie som ho

vedresultat en udpræget ligelig fordeling mellem manden og kvinden, altså en
decideret kønsmæssig symmetri, at mænd m.a.o. er liges~ Voldelige som kvinder
og at kvinder er ligeså voldelige som mænd indenfor familiens rammer. Denne
piriske symmetri i den
ce:1trale og

'~gteskabelige

vold' er en af

modsigel~~sfYldtc paradokser,

~

familievoldsundersøgels~n

som :orfatterne også selv undrer sig

meget over.
Ifølge undersøgelsesresultaterne forekom der i 49% af de familier som rapporte
rede vold, voldelig handlen i begge retninger, altså for halvdelens veckonmende
var beg~e parter voldelige. (Straus, M.A. et al., p.37l. Går man ind og ser på
de tilfælde hvor kun den ene part var voldelig er re$ultatet det
i

27% af

tilf~lder.de

symmetri i den

manden cg i 24% af

'æ8teska~elige

tilfælae~de

sa~me,

nemlig

kvinden. Altså en udpræget

volds' retning, begge køn har stort set den samme

vo!dsrate, totalt set. = Men kunne man indvende, hvis den generelle og totale
forekomst af vold er

udpr~get

symmetrisk, hvilket jo ikke strider mindre mod

vores almindeligl:'l forventninger, end forventningerne til sammenhangen mellem
vold og uddannelse (jvr. afs. 3.2 5.? l. hvordan fordeler volden sig så på de
spe~ifikke

dimensioner grovhed og hyppighed? Går manind og ser nprmere på disse

.. =======-=-::,=:,
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lationelle forhold i databehandlingen. Disse forhold omkring undersøgelsens
dimcnoloner ændrer det ikke billedet væsentligt. Ser vi på dimensionen grovhed
er forskellene igen

karakte~istiske

ved at være meget små. Den generelle ten

metode, dataindsa~lingen og _bearbejdningen er således med til at sløre for
skellen mellem køn,ene og taber i sidste instans konteksten fOr kvindens volds

dens er en overordnet lighed og symmetri i voldens grovhed, hvad der jo fore

udøvelse ud af blikfeltet, at den kvindelige voldsudøvelse primært er af for

kommer ret mærkeligt. Det forholder sig endda således. at kvinderne faktisk er

svarende karakter (Karp~tschof,L., 1983a.p.113). Konklusionen er at to helt

dobbelt så voldelige på de grove kategorier, spark, bid og knytnæveslag. lige

forskelllige fænomener, nemlig hustrumishandlingen og husspetakler sammenblan

son de er endnu mere voldelige

p~

den anden grove

on om at slå med en hård gendtand. Et idet

kate~ori,

v~sentlige

sig for hyppighedsaspektet, altså om volden forekom som
pig

slå eller intenti

analogt billede tegner
sjælden eller en hyp

begivenhed. Uanset hvorledes man vender og drejer undersøgelsens talmate

riale er konklusionen den samme. nemlig at der er en udpræget symmetri m.h.t.
den

kønsm~ssige forekom~t,

ning.

både absolut, hVad angår grovhed, hyppighed og ret

Spørgsmålet er derfor naturligvis om dette em9iriske fund afspejler vir

des i familievoldsundersøgelsen, p.g.a. af en utilstrækkelig begrebslig analyse
af den 'ægteskabelige vold'. Dette fører Karpatschof til udfra en analyse af
den 'ægteskabelige volds' tre dimensioner, dens retning. dens grovhed og dens
hyppighed. at bestemme en begrebslogisk taxononi for den ægteSkabelige volds
forskellige kategorier. Voldens retning angiver om der er tale om
~
~ husbondvold eller husspetakler. hvor de to første er en ensidig kønsret
tet og asymmetrisk form for ægteSkabelig vold og husspetakler er defineret ved

keligheden eller det snarere afspejler 'måleinstrumentets' interferens med vir

at være en gensidig rettet og symmetrisk form for ægteskabelig vold. Voldens

keligheden? Forfatterne selv er temmeligt betænkelige overfor den fundne køns

grOVhed fastlægges som ~ eller grov (mishandling). Endelig angiver dens

mæssige symmetri og opregner flere argumenter for at at volden alligevel ram

pighed om den er sporadisk eller ~. Dette resulterer tilsammen i 12 mu

mer den kvindelige part

~årdest

(Straus. M.A. et al., 1980.

p.~3f). Result~tet

gav imidlertid kraftig genlyd i forskningskredse, omend af forskellig art. så
ledes

~ik

en del af kritikken

a:

undersøgelsen så langt som til at tale om et

lige former for ægteskabelig vold som alle kan operationaliseres. (Jvf. Karpat
schof.L., 1983a. p.182f). Den væsentligste indvending mod familievoldsunder
sægelsen er at den ikke foretager nogen

kategorisering

af voldens retning

'Batterede Data Syndrome' {Karpatschof,1 •• 1983, p.99l. hvorimod Straus selv

hvad der eftee Karpatschof opfattelse fører til at alvorligere former, som

kastede sig ud i en række sofistikerede statiske data-analysemetoder for inden

eksempelvis den kroniske hustrumishandling kommer til atdrukne

for undersøgelsen egne metodologiSke rammer at påvise en kønslig

vorlige kate20rier som f.ex. husspetakler.(Karpatschof, l., 1983a,p.184).

a~ymrnetri.

hlE=

i mindre al

Hvor vidt dette projekt er lykkedes vil være for omfattende og vanskeligt at

Vi skal senere vende mere udførligt tilbage til Karpatschofs teori om hustru

gå nærmere ind på i denne sammenhæng. Karpatschof (1983) har foretaget en frem

idet vi her imidlertid først skal betragte den såkaldte resour
mi shandl ingen,
ceteori om hustrumishar.dlingen nærmere.

ragende analyse af problemstillingens begrebslogiske og statistiske

konsekv~n

ser. Således kritiseres familievoldsundersøgelsen dels på dataindsamlingspla
net og dels på databearbejdsningsplanet. Det fremføres overfor undeesøgeisens
metode, at det grundlæggende måleinstrument 'Conflict Tactics Scale'-instrumen

3.J.

Re$o~rceteorien.

Den sociologiske resourceteori som vi nu Skal betragte nærmere er især knyttet

tct har indbyggede bias i form af et altfor onfattende og bredt voldsbegreb

til den f~miliesociologiske forSkning omkring Straus, men grundlaget er egent

(jvi. afs. 3.2.1.). Desuden indbygger undersøgelsen ikke resultatet af volden

lig Goodes (1971) og O'Briens (1971) tidlige udkast til en resourceteori. hvor

i deres måleinstrument. Den brede voldsdefinition og udelukkelsen af et vikti

for vi her skal undersøge disse nærmere. Målet for resourceteorien er at udvik
forbi"rlF'nde teori o~ h",,,t:rumishandlin,gens gerningsmand,
le en ~~mmenhængende o
altså forsøge at give et svar på problemet om hvorfor manden 1 parforholdet går

mologisk synspunkt, altså en hensyntagen til alvorligheden af den voldelige
handlens resultater,

fø~er

spe~i~lle kønsm~s5igc

i følge Karpatschof (19B3a,p.lll) til, at voldens

konsekvenser elimineres og neutraliseres rent empirisk.

Fra et viktimologisk synspunkt er netop resultatet af volden og voldens ret
ning afgørende for at kunne Skelne den mandlige og den kvindelige voldsudøvel

hen

Og

bliver voldelig. Vi skal først undersøge Goodes ansats til en teori om

hustrumiShandleren og derefter inddrage O'Briens teori.
Ligesom alle sociale systemer og enheder bygger også familien, ifølge Goode på

syst~m er et magtsystem eller hviler på

se. Også familievoldsunnersøgelsens databehandlingsmetode kritiseres for at

et magtsystem. Familien som socialt

være 'individorienteret', I familievoldsundersøgelsen skelnes der

~ om magtanvendelse. Goode mener, at det er forbundet med vanskeligheder

i~ke

konse

kvent mellem daLabearbejdningens forskellige gen$tandsniveauer. hhv. parret

at anvende begrebet magt {'power') da det er for onfattende. Ma<7t betyder sæd

og det enkelte individ som data-analyse-gensstandsnlveau og disse niveauer kon

vanligvis 'evnen til at sætte sin vilje igennem overfor er. anden på trods ~f

tamineres undertiden. (Karpatschof,L., 1983a, p.l12). Herved elimineres de ,e

modstand'. Dette kan i~idlertid gennemføres v.h.a. så mange forskellige reSQur

"6

cer, lige fra kærlighed
magt er Oegrebet

~or

morc. Og

~il

d~

vi altid

den anden side har nogen

p~

snævert. l stedet anvender Goode

begrebet~.

straffeise, bank og tærsk, men gælder ;'llle former for magt el1..e:r- trusler om

'force

and its treat' og 'avert force' om udøvelsen af 'force'. Da jeg imidlertid ikke
'pow~r'

har kunnet finde nogen passende sKelnen mellem
med~, i

jeg oversat også begrebpt 'force'

trusler om magtanvendelse bruges

Mart

elle~

~er.

som den ene af fire hovedresQurcer til at

fa

h~r

f~lgende"

det

if~lge

og 'force' på dansk,

anrlre mennesker til at

variable, 2) prestige eller respekt, 3) afholcthed og altså
hovedeleme~ter

i

tjen~

~}

magt eller

i~divider

og

~

nensigter og er alle

~idler

der kar,

erh~erves.

De har

i socialiseringen skaber nogle effekter som
son uønskelige. 3) Men det vil

forst~at

if~lge

andvendes, fordi

m~e:t

OR; trusler

~r~~ystem vurdare~

vores

draget med magt og trusler, selv vi l ar;dvende de SllmlDe
3.3.3.

~Gm

er blevet op

midl~r.

deres mål.

Den voldelige hustrumishandling.

Goode mener nu a~ volden mellem ægtefæller må forstås indenro~ hans gener~llc
bvtt.p.-teori om magtresourcerne, ifølge hvilken de fire reso\lI'"Cer der definerer
en

hinanden (' exchang~'). De er social t forskelligt distribueret og visse grupper
n~

det første

t~us

alle ligeledes den e~enskab at de kan oy~tes tilfældigt og vilkårligt ud med
og persori'er kan derfor bedre

~Qr

Selvom mag:: eller trusler om magt er forbundet med mange rta:striktioner er

alle sociale syste

mer indbefattende f'amiliesystemet. Det er alle nødvenuige midler til opnåelse
af

1)

det vidt udbredt og synes at virke. 2) Det er sandsynliR;t at

Goode i alle sociale systP.

ens vilje. De 1'1:e rCSQurcer. som Goode opererer med er l) ØkOIlor.liske status

ler om magtanvendelse. Disse reSQurcer er

magt, selve besiddelsen af magt-resourcer eJ:" ofte tilstr:pkkel.:i&:l;.""t. Goode har
således tre konklusioner om brugen a:f magt i sOcialiseringen'

per~on:s

magtposition. kan udskif"::es VilKårligt med hinande,t"L. Ved hjælp heraf

beskriver Goode sålede:s den

intT"afar.lili~re

dynamik i.f.rt:.

vådan gensidig udveksling af materielle goder oe

~on.f"likter.

fornøden~der

med

som en

k~rlighed,

ar husarbejde som Ildveksles som tjeneste til gæng,eld for en tnindre indkomst,
3.3.1.

Formålet med Goodes undersøgelse.

Formålet reed Goodes

u~dersøgelse

af børns lydighed som en opvcjelsp. af deres ikke-indkomst,

var at belyse både den legitime og den illegi

time andvendeise af magt i familien. både magt og vold, men også at undersøge
~erc

subtile. strukturer i familien hvor der andvendes magt, selvom dette ikke

~middelbart

kan ses. Alle disse aspekter søges f'orklarct indenfor 'exchange

teoriens' eller 'bytte-teoriens' ramner. Den magt eller trussel om
siddes er ikke kun rent fysisk eller bundet til

p~rsonen

m~gt

situation opstår der nu en ubalance

idet personer også kan

e~c.

I en konflikt

dctte soci.ale udveksli.n.gssystem indenfor

familien, f'ordi den enp. eller den anden part ikke føler at den anden parts bi
drag er lige og lige v«rdif'uldt. Den ene part mener måske at han/hun bidrager
uligt

som be

i

n~get

til det intrafamillære sociale og

psykis~e

'exChange_flow' eller

hvad man ~kal kalde det. med f.ex, hårdt arbejde. men ikke ~år til$tr~kkelie
opmærksomhed, hengivelse etc. til gengæld. ikke :får det

1.

det omfang han/hun

trække på samfundsmæssiee autoriteter. Selve Kontrollen over magten ligger of

har krav på, og føler sis derfor snydt

te

strøm. Den voldelige handlen ser Gooode nu som form for kompensation herpå.

ude~for

personen selv, l forskellige

s~fundsmæssige

institutiioner, og mag

i

den

socl~le

pg PSYkiske udvekslings

ten og kontrollen over magten har derfor en cocial kontrolfunktion, ifølge

hvis personens øvrige tre resDurcer er svage. Den voldelige gerningsmand for

Goodes opfattelse.

søger således at kOlTlpensere genner.!

Ma~t

giver ifølge Gooa8 en relativ styrke og svaghed. Den egentlige betydnine

andv~nciclsen

af den resOurce, hvor han ube

tinget er den stærkeste. nemlig den fysiske stvrke.

af de forskellige magt-resourcer er, at de udgør en substantiel del af det so

Sammenfattende må det siges om Goodes resourceteori at den dels er en sociolo

ciale system eller familiens

gisk

struktu~elle

styrKe.

m~gtteori

dels indeholder et stærkt element af

~n

en

p~ykologis~

s5cialosykologisk teori om vold gennem indlær:ng eller en teori
3.3.2.

Socialisering.

res 30m en kompensationsmekanisne i konfliktsituatloner. Familieopfattelsen er

og ønskeligt, og de: giver pote i det virkelige liv. Gennem brug af

maGt og trusler i socialise.inge ar børn lærer vi
ner den således i

br~gen

d~~

i

opdragels~n

eksploration~virksomheden. Iføl~e
Indlær1n~en

vi~ke hæmme~de

på

Goodes op:fattelse er indlærineen både kogni

er derfor forbundet med angst og ulystfølelser

u.ericr den forbudte handlen. Dette gælder ikke k\\n i relation til fysisk

ar-

s1~

forståelse. selvom den

kan siges at give en sammenh<fngende og a.lment :forbindende forklaring på mandens
voldelige handlen. Men dens perspektiv

og således går socialt 1 arv fra den

ene generations til den anden, men straf kan imidlertid også
tiv og emo::ionel.

imidlertid stærkt f'unktionali.stisk og normativ i

at magt er nyttig og træ

a.f magt og vold, ligeledes peger Goode på. at straf

spiller en væsentlig rolle

volden som

en social arv-teori (Jvf. Banuura,A., lq73). Manden VOldelige handlen forkla

Eftyer Goodes opfattelse socialiseres vi alle til at magt og trusler er både
~igtigt

O~

eller

me i den beydning

~t

!or~liver indenfo~

der kommer til at se ud som om

at

familiens snævre ram

familien skaber og ikka

formidler de dysfunktionelle træk oom den voldleige handlen er udtryk for.
(Jvf'. f'amilieanalysen i Kap. II.). Jeg vil vende tilbagp. t.il en nere omfatten_
de kri tik af Gooodes resolJrce-teori og kompensationshYP:)tese eft.er inddragelse
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af Q'Briens (1971) teori

den voldelige gerningsmand.

mod spørgsmål som vedrørte d~ begivenheder

oom havde ført til skilsmisseans~g_

ningen og spørgsmål hvor respondentern09 bl~v spurgt om hvad der efter deres me
3.4.

Sociale systemer; Samfundet og tdmilicn.

O"Briens (1971) hensigt
seforhandlinger

va~

~ed

at vurdere og fastslå de strukturelle karakteristika ved

familien som Gocialt system. som er associeret ned

færå

ning havde forringet

sin undersøgelse af 150 ægtepar som 13 l skilsmis
fO~ek3m~ten

af voldelig ad

(D'Brien,J,E., 1971. p.66). på det teoretiske og begrebs logiske plan er

ægtesk9b~~.

D'Briens metode består nu

i

at hQn ~elckte~r de interviews hvor der blev rap

porteret om åben vold og sammenligner dem
tale om vold. Der blev rappor~eret om åbe~

~~ed

de

intervie~s

hvor der ikke var

Vold i 25 nf de 150 interviews og

heraf kom i 84% af tilfældene rapporten rt>a den kvindelige part, hvili<.et jo er

O'Brien af den opfattelse at voldelig adfærd er intentionel og rettet mod pro

helt forskeligt fra Stras et al.'s

blemløsnIng og typisk intenderer at afste1komme forandring i det sociale sy

O'Brien tester nu sin o~stillede hypotese

stems bestående orden eller rettet mod at fastholde det strukturelle status

len volds-samplet og ik~e-voldssamplet m·t).t. fe~ dimensioner, dct beskriver

social~

quo i det

cesserne i et

systeM.

social~

forekommer som knyttet til beslutningspro

systems status-hierarkier. VOldelig

som oftest knyttet til
resultatet.

Konfli~ter

statu~indehRverens forsøg

handlen er derfor

på at kontrollere beslutnings

Under henvisning til Georg Simmel, mener Q'Brien at eftersom et

hvert socialt system er

ba~eret

på hierarkier, så er de tendentielt tilbøjeli
~åledes.

ge til konflikter. Konflikter og vold er

ifølge O'Brien 'endemiske'

i ethVert socialt systems struktur. det har indbygzet en sub- og superordina

famili~voldsundersøgelse (Sv!.

afs.

~.2.6.).

ved at for~tage en oammenligning mel

mandens status: l) tilfredshed med jobbet. 2) drop-out fr51 high-school eller
college. 3} indkomst som kilde til konfli.kt, 4) uddannelse l.r.t. iJlgtcf<l!llen
og 5) beskæftigelsesmæssig -status.
på alle disse dimensioner er de~ tale om en overvægt af mænd med en 'ini<onoi
stent status' i volds samplet sammenlignet med ikke-voldssamplet og størst i.f.
m. med manden tilskrevne 'rolle' som økoQomisk lønindtjener (84~), drop=out af
uddannelse (44%) og i.f.m. hans lavere ~ddannelsesmæssige status i forhold til

tionsstrliktur i sig. Indehaveren ar den superordinerede status disponerer o

den kvindelige part (56%). (O'Brien, J.F.: .. , 1971. p.7l).

ver og har adgang til forskellige guder og resourcer, som indehaverne kontrol

O'Briens data bekr~fter således den for~~ntede sammenhæng, at vold er mere ud

lerer og distribuerer til de subordinerede, som til
at opretholde legitimiteten af

ge~eæld

yder støtte til

statushier~rkistrukturen.

bredt og hyppigere

i

:amilier hvor manden er indeh9ver af en mangelfuld status

og O'Brien finder at familiens som socialt system her er en afspejling af

Socialiseringen opfatter O'Brien som en læreproces hvor indlæringen af accep

samfundet.

ten af disse strukturers legitimitet er central og afgørendp.
Hvis af en eller anden grund de superordinerede mister deres
hvis de ikke vil
op~tå

e~ler

kan distribuere gOQerne neuad

konflikter og i ekstreme tilfælde

dominansm~nstret

eller

også~.

Disse teoretiske overvejelser andvendes nu på
er

re~ourcer

Eystemet. ja så kan der

raml~len

b0r~ene

som

~ocialt

system. Her

i

r~nilien.

Herindenfor

dis?onerer han over. fordeler og kontrollerer familiens resourcer. OfBrien sæt
ter

sålede~

delig i deat

ko~me

for. at undersøge
fa~ilier.

hvor det

rølge~de
ik~e

hypotese, nemlig at, vold er mest almin

er lykkedes for den traditionelt

do~J.inante

i besiddelse af hojere rærdigheder, talenter eller resourcer

hans højere status antages, at være legitimt

Teoretiske forklarin~e~ på voldene

O'brien ser to mulige forklaringer på Q!sse undersogelsosresultater. For det
første den såkaldte 'frustrations-aggr~ssionshypo~ese'og for det andet ~

relateret alder og køn. Den VOKsne mand indtager såeldes

en superordineret status overfor kvinden og

3.4.2.

hvorpå

baseret. Man si<ulle rorvente, a.t

den voldelige adfærd måtte være hyppigere udbredt i familier hvor ffiancen hhv.
faderens erhvervede status var mangelfuld sammenlignet med kvindens hhv. Inode
~

pensationshypotesen'~ Begge

forklarer

~fter U'3rl~ns

opfattelse hans empiriske

fund. Volden kan såeldes anskues som ~~ndens kompensation v.h.a. af den res Dur
ce hvor han er overlegen nemlig den fYSiske styrke, som altså kompenserer ror
hans relativt svage position på de nadre resourcer. Men uen ~anglende evne t i l
at opnå den status manden automatisk forventes at erhverve sig kan ogcå betrag
tes so~ en kilde til frustration, og da enhver rrustration jo irølgc Yalesko
lens opfattelse udløser aggression har vi forklaringen på prohlemet. Vendingen
af volden mod ægtefællien har sine ~ecederende betingelser i frustrationerne
i den sociale og økonomiske hårde verdens realiteter. I dette t~lfælde er der

altcå tale om en forskudt vold. UndeS0gelsesresultaterne giver 1kke mulighed
for at differentiere nærmere mellem disse to hypoteser.

3.4.1.
Til at

Undersøgelsesmetoden og resultaterne.

~ndersøge

baseret på et seni-struktureret interview
f.orhand~inger.

Uanset dette teoretiske problem bekræfter O'Briens empiriske rund de resultater

den opstillede hypotese andvendte O'Brien en met01e som var
~ed 150

ægtepar som

l~

i skilsmisse

Det var ikke nogen direkte undersøgelse af åben vold, men deri

.!:OOIn

strnuss et: a L 's familievoldsundersøgelse fandt (Jvf. afs. 3.2.5.1.-3.2.!j. 3)

nemlig at der syners 5It være en empirisk sammenhæng mellem volden i f'a,"llien
hhv. den

~øt~skab~lige

vold i form af hustruvold og mandens

st~tusmæssige fa~-

ge
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lerede situation eller nederlag i.f.t. dimensioner

so~

løn, uddannelse,

beskæt~

Empirien

de~ f~cmtr~der

som sådanne bytterelationer kommer derved til blot at

tigelse, altså sådanne forhold som giver pote i den virkelige verden. Det sy

bekræfte teorien, eller

nes at være belastenue for manden som mrtod ikke at kunne leve op til sin sam

indbygget i teorien på forhånd på basis af 'dagligdags abstraktioner'.

rette~e

man genfinder i empirien hvad man

alle~ede

har

fundsmæssigt og ideologisk tilskrevne 'rolle' son forsørger, til succes i ud

I denne t.:dvekslings- eller bytteteari om fahllien som socuialt systel':1 eksistel"e

dannelse og beskæftigelse og dermed superordinerede status i.f.t. til kvinder,

der

egenskaber som legi:imerer den

lem familiemedlemmerne (Jvf. Holzkamp,K., 1979b.,p.13f), hvorfor det empiriSke

~andliRe

dominans som fanll1iens uatriark.

Trues denne traditionelle konsrolle gennem tab af status kan

h~,

gribe til vol

delig handlen for at fastholde sin superiøre status, fordi tabet af status er

ud~lukkende

rene

'instrunent~lrelationer'

fund af sådanne relationer

melle~

i de interpersonelle forhold mel

mennesker kommer til at tage sig ud som en

bekræftelse af teorien. Disse modsigelser er imidlertid ikke blot modsigelser

forhold som skaber en større afhængighed af den kvindelige part, en afhængighed

indenfor

som

sourceteorien bliver på denne måde ikke egentlig en 'forkert' teori, men sna

i modstrid med den traditionelle officielle ideologi.

ove~ikobet

resou~ccteorien,

men frlktisk også modsigelser i

vir~.'ligheden

og

~

rere en 'rigtig' teori om 'forkerte' samfundsmæssige forhold. (Jvf. afs. 2.6.).
En

3.~.3.

vurdering af

k~itisk

resou~ceteorierne.

~vilket

på sin vis

g~r

resourceteorien interessant.

Selvom Goodes og O'Briens resourceteorier efter min opfattelse peger på nog

Det frem&år ogsdå karakteristisk nnk

le vigtige forhold omkring hustruvolden, især omkring hvad der får den mand

ubalancen i udvekslingen mellem parternes rent instrumentelle fOY-hold, nemlig

at Goode kun ser to ml:lige løsninger af

lige part til at handle voldeligt, nemlig de beskrevne magt- og dominan3relati

enten underkastelse eller flugt - ml:ligheden for en kooperativ løsning eksiste

oner mellem manden og KVinden indenfor familiens rammer, som begrundes i dispo

rer simpelthed ikke. Goode beskriver i den de intrafamiliære dynamik i

sitionpn og kontrollen over

fo~skellige

resourcer til opretholdelse af en be

ligheden

virk~ljghedens

~irke

'forkerte' rent sagsløse sympatireklationer og -folel

hvor familiemedlemmer yder hinanden kærligheds-tjenester, udveksler følel

stemt nagtposition, så lider resourcetorien også af alvorlige mangler. Den får

~

efter min opfattelse ikke fat på netop de samfundsmæssige væsens forhold som

ser, opmærksomhed, hengivenhed, modtager privillegier til gengæld for materiel

genere~er

sk~ber

en

en bestemt resource-disposition og kontrol
be~temt køn~specifik

Derfo~

2.6.- 2.9.).

s~mfundsmæssigt

og derfor

magtposition indenfor familien (Jvr. afs.l.7.,

fordi selve de grundforhold som

en

forkl~re

den,

resourcebesiddelse er afledt af ikke medtæn

kes i teorien. Resourcedispositionen og de bestemte statushierarkier forelig

blot som en

~er

r~nt

fakticitet, og individet beskrives som

'Homo oeconomicus', udelukkende betinget af jagten på
geledes er de

specifikt

lige beskrvet.

psykologi~ke

reduc~t

re50urce~

momenter i teorien

og

men bl6t formidler samfundsskabte problemer. Ubalancen i

~

familiedyna~ikken

bes ikke af familin som sådan, men er dens fl:nktionelle svar på bestemte
fundsmæssige og klassespecifiKke muligheder og
dl~po~ition

og kontrol

ove~

begrænsni~ger

Li

sparsomme

Goode ser tiksyneladende ikke at familiestrukturen ikke

ved de interpersonelle perceptions

tionali~et

overhovedet. (se især Goodes beskrivelser 1971, p.37 og 42).

Som en sdpecifik

aa~menhængende

teori om hvorfor den mandlige part griber til

voldelig handlen 6kal vi fastholde resourceteorien væsentligste rund, nemlig
at den voldelige handlen synes at være forbundet med en forsøg på at kompense

til en

~tatus.

tem~eli2t

Men som en 'rigtig' teori om de 'forkerte' for_

ro~mationsspecifikke træk

betydninger til blive almengjort som naturlige træk ved den menneskelige emo

kanresourceteorien også kun beskrive den intrafamiliære

konflikt dynamik der forer til voldelig handlen, men ikke egentlIg

le ydelser (Jvf. afs. 2,6.).
hold konmel" disse

re for et nederlag i henseende til mandens præstations- og ydelsesevne i.f.m.
indkomst, beskæftigelse og uddannelse, som gør ham mere afhÆngig af den kvinde_
lige part i forholdet.

ska

s~m

i mulighederne for

resourcer og dermd indflydelse og magt. Af samme

En bestemmelse af den voldelige hustrumishandlings kategorier.

3.5.

på baggrund af de resultater som familievoldsundersøgelsen og især

orien er nået frem til

~esourcete

nemlig for det første fastlæggelsen ar den voldelige

grund tenderer forholdet mellem teori og emplri, mellem teori og virkelighed

handlen som konpensatorlsk vold og for det andet

også mod at bliver

rorm som en forskudt vold Dg de bestemmelser jeg foretog af tre handleformer.

cirkul~rt.

rien) synes netop at være
og

en

Udvekslings- eller bytteteorien ('exchdnge'-teo

Konstruer~t

ud:ra en lags

'dagligdag~

abstraktioner'

umiddelbar obserbatian af eller reflektion af familien Og dens dynamik

ma~tens,

middel-konstellationen i en interesse- og udviklingskonflikt indenfor beo tående magt- og

for

af~rænsede kate~orier

interage~er

med

som et abstrakt udvekslings
~inanden

eller byttesystem hvor n;ennesker

gennem udveksling af reno

bytte~aletioner,

følelser

ror ",ad, lydighed for mangel på indkomst, hengivelse og opmærksruhed for penge
etc.

af den anden

modmagt ens og afmagtens magtmidler, på baggrund af en analyse af mål

ker, som således på :orhånd skæres ud af sin samfundsmæssige sammenhæng og der
:~remtræder

f~stslæggelsen

afhæng1ghedtiforhold. vil

jeg

nu

fors~se

at bestemme tre

teoretis~

for den specifikt voldelige hanelen som også indbefatter

den voldelige hustrmishandling, men som efter min opfattelse også kan applice
res til andre områder.
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De følgende

beste~melse~ ~

altså ses på

bagg~wld

ar konflikt_

0e

problem

og andres interesser, behov og udvikllr.g. Egemntlig må den dysfuktionelle mod
op:att~s so~ C~

beg~ebet og som et forsøg på en teoretisk, almen ~g ~bstrakt bestemmelse af

magtsvold

den voldelige handlen specifikke kategorier med særligt henblik på den volde

kisk

lige hustrumishandling. (Jvf. afs. 1.8.4.; 2.3.).

blindt. Den kan såleue~ ikke v~re 'hevidst' ~ålrettet. men den er på den anden

Magt kan som vi hor set udøves både gennem den ooperative, aggressive og volue
lige handleform
kun for

(Jv~.

afs. 1.R.1.;

magtuoøv~lsen genne~

1.B.~.).

den decideret

ge at different1ere denne i nogle

Her interesser vi os imidlertic
voldeli~e

yderli~ere

handleform og vil forsø

underformer og afgrænsede katego

rier som også kan, men ikke kun indhefatter den voldelige handlen der
der for os som det specifikkc

f~nome~

fremtr~

hustrumishandling. Den første form for

voldelig handlen, som indbefatter den voldelige hustrumishandling vil jeg i
overenstemmelse med tidligere ovcrvejelser betegne som 'magtvold', idet vol
den her er det magtmiddel hvormed den dominerende klasse, gruppe eller incivid
i et samfundsmæssigt system
grup~e

o~retholder

magten over

de~

subdominerece klasse

eller individ. Det er således en klar målrettet eller

'instrumente~'

form for vold mellem klasser, grupper og individer (Jvf. Steimetz,S.K. &
Straus,M.A.,

1974.p.~.

og afs. 1.8.3. ang. begrebet 'instrumentel'), I rela

tion til hustrumishandlingen er 'magtvolden' en form for hustruvold, hvor vol
dens mål for manden vedkommende er at opretholde

~in dominans~05ition i

forhold

til kvinden, d.v.s malet er at gennemsætte egne partialinteresser, behov og ud
viklingsmuligheder p3 fysisk bekostning af andre, d.v.s. den subdominerede kvin- :
delige part. Denne form for hustruvold kan være legitim eller illegitim afhæn
2ig af konkrete samfundsmæssige og kulturelle normer og vardisystemer, kan evt

bero på en patriarkalsk samfundsstruktur. rrlagtvoluell er altså en "form for vol
deli2 handlen hvor volden udøves som et middel til at

reproduce~e
tr~de

magt_ oe dominansrelation på et givet niveau og kan f.ex.

den suhdominerede part forsøger at handle mod den bestående

en bestående

i kraft hvis

dominansr~lation.

forstyy~else.

fOrforrn for psykisk forstyrrelse eller manifest psy

eftersom dens

ohiek~ e~

side heller ikke olot 'ekspressiv'

~ed

mere eller mindre tilfældigt og

mindre den beror på en decideret psyko

organisk symptomdannelse. som ligger udenfor kortikal kontrol. Grunden til at
eks~ressiv

den ikke kan være rent

er at bp-orebet ekspressiv vold, e:ter min op

fatteise er et ubegreb, knyttet til Yaleskolens 'frustrations-aggressionshypo
tese', som
le~,

~oregøgler

at der skulle eksistere en

ag~ressiv

hhv. voldelig hand

som kun er rent betinget, som et mål i sia selv, hvad jeg ikke mener kan

lade sig gøre, på det specifikt

me~neskelig~

udviklingsniveau, med mindre der

som sagt er tale om meget specielle formcr for manifeste Symptomdannelser.
Den ekspressive vold fremtræder imidlertid undertiden SOm en vold der har sit
mål i sig selv. Som resulterende i 'karthasis' etc., hvilket imidlertid kun
efter min opfattelse skyldes, at de bagvedliggende handleprunde er skjulte el
ler overordentlig vanskelige at gennemSKue. F.ex. beskrives ofte den alkoholi
serede ~ands voldelige hustrumishandling som udtryk for en ekspressiv vold
fordi den voldelige handlen forekommer aldeles mening~10s.Dertil ~å man imid
lertid

sige at de konkrete handlegrunce her blot er umiddelbart skjulte også

ofte for voldsmanden selv. Desuden er alkohol en udbredt
vist accepteret

ratio~aliserende

overleveret og cel

undskyldning for overordentlige mange menne

skelige handlinger i vores samfund, ligesom

'frust~ations-oggressionshypote

3en' simple forklarinsmodel ligger meget tæt på den dagligeags

tænknin~

a la

alkohol som forklaring.
Den sidste form for voldelig handlen vil jeg betegne son 'afmagtsvold', idet
volden her er udtryk

fo~ for~øget

på at komoensere for en relativ afmagt i et

socialt system som følge af et dominanstab (jVf. rescurceteorien afs. 3.3.r),

Den anden form for voldelig handlen vil jeg bestemme som 'modmegtsvold', idet

mellem klasser, grupper og lr.divider. Der e~ her også tale om en målrettet og

den

instrumentel vold, som er rettet mod at genetablere der. domir.erende ~agtoosi

!"ysisk~

mod en

vold som magtmiddel her er udtryk for en

bes~ående

~

en direkte modvold

voldelig undertrykkende magtstruktur af grupper, klasGar eller

individer. f.ex. et direkte tyrrannisk diktatorisk styre, hvor moumagtsvolden
er de undertryktes eneste udvej eller udtryk for en

forskyd~ing

af målet. I for

tion mellem klasser, grupper og individer. Der. beror overvejende på inadækvate
betyd~ingsstrukturer og

inKompatibilitet mellem nål og midler og indeholder li

geledes et element af handlen mod ~gne og andres interesser, behov og udvik

bindelse med modmaetsvold beroende på en forskydning er det en dysfunktionel

lingsmuligheder. I relation til den VOldelige hustrumishandling fremtræder

moumagtsvold på basis af inadækvate betydningstrukturer, idet den således ikkc

afmagts volden som mandens forsøg på ge~,em vold at kompensere for tabet af sin

er

r~ttet

mod den undertrykkende magts egentlige kilde og udspring. I relation

til uen voldelige hu!';trumishandL.ng er det

e~

dysfUnktionel forskudt vold

mod den kvindelige part, som imidlertid ikke er kilden til undetryl<kelsen, men

måske fænomenElI t kan

o~ ~eves

turer. Den dysfunktionelle

som sådan på basis af inadækvate betydningsstruk

mojma~tsvold

er udtryk for en

a~solut

inkornpatibll1

tet mellem mål og midler. Den indeholder et mere eller mindre 'blindt' svar på
nogle magt- og

afhængighed~forhold og

et element af objektiv handlen mod egne

dominerende magtposition der gør ham relativ afmægtig som indehaver af sin pa
triarkalske magtposition i familien.
Disse

teoreti~ke

bestemmelser af tre voldelige handleformer som indbefetter

den voldelige hustrumishandlings kategorier er naturligvis abstrakte og a~mene
og er udelukkende baseret på analytiske afgrænsninger og derfor kan den konkre_
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te virkeligheds mangfoldighed af almene, specifikke og særlige momenter ikke

indordnes heri, og en yderligere differentiering heraf ville forud

um~ddelbat

sætte indarbejdelse af aktualempirisk

under5øgelse5re5ultate~af

r.ex. den

fra et kognit:vt

~yn~punkt

udvikler individet den overbevisning at dets reak

tioner er uden nogen virkning på si tuationen. Denne overbevisning mener 5e11g

man er den depressive tilstand kendemærke. Den indlærte hjælpeløshed har en

voldelige mand. Til gængæld er de forsøgt placeret systematisk 1 rorho!d til

stærk tendenS til at generahseres på ':'ignende situationer af mangel på kontrol

denne opgaves øvrige teoretisk og metodiske grundlag og bestemmelser af det

Den indlærte hjælpeløshed påvirker individets

specifikke ved den humane form for aggrC5Giv og VOldelie handlen under indar

tet og påvirker også emotionaliteten, psykOsonlatikken og de vegetative .funk

bejdelse af

tioner.

d~le

ar

i5~r

resourceteoriens empiriske resultater.

Seligman anskueliggør sin teori i

Den socialpsykologiske teori om indlært hjælpeløshed; Voldens
cyklusteori.

3.6.

inforTn::l.tion om
kontinge:"ls

motiva~ion

for voluntær aktivi_

følgende skema; Seligman, 1975,p.47.

kogni ti v re9ræs~ntation
om kontingensen (1ndli:l:!
ring, forventning, per
ception. overbevisning)

Hvor 'Ii før gennem resourceteorien betragtede den VOldelige hall::l.lena å:-Gager

adfærd

primært udfra mandens synspunktm skal vi nu se på volden fra offerets, altså
kvindens synsDunkt. ved at uetragte

Wnlke~s

(1979) teori om den mishandlede

kvinde. Denne teori cr den eneste videnskabelige omfattende og forbindende teo
ri om den mishandlede kvinde, som er

base~et

på en grundig og meget omfatten

de erepiri. Genem sit arbejde som klinisk psykolog har

~alker

således samlet me

re end 120 velbeskrevne case-historier og forsøger på baggrund ar en kvalita
tiv og tematisk orienteret analysemetode udfra disse

ri om

de~

cas~s.

at udvikle en teo

mishandlede kvinde på grundlag af den amerikanske kognitive social

behaviorist Seligmans (1975) tcoretiske og dyreeksperimentelle arbejde om
lært

~

Jfølge Seligrnen opfntelse er det selve den kognitive repræsentation af forvent
ningen til kontrolmulighederne der er den egentligeeårsag til den depressive
tilstand af indlært hjælpeløshed. Det er altså således ikke de objektive be
tibgelser for kontrol eller ikke-kontrol der er afgørende. men rent subjekti
ve opfattede og kognitivt repræsenterede forventniug (Seligman, 1975, ?A9;.
Walker, L., 1979. p.47).
finde i objektive

eller den sociale indlæringsteori (Jvf.

en vurdering og kritik af den sociale
3.5.1.

indl~rte

hjælpeløsheds årsag ikke at

Det er ikke muligt her at gå nærmere ind på en kritisk vurdering af Seligmans
teori

hj~lpelø5hed'.

M.a.o. er den

livsomstændigheder, men udelukkende i forventninger.
Graab~k,J.G••

indlæ~ingsteori).

at selve forstærkningsbegrebet ikke indfanger det specifikke

Den indlærte hjælpeløshed.

et al., 1984 for

Blot vil jeg anfare,
v~d

den menneske

lige indlærings- og udviklingsevne. Det er ligeleues meget problematisk at over
Scligmans

~eori

om den indlærte hjælpeløShed som årsag til deoressive forstyr

relser af personlighedsudviklingen arbejder udfra samme teoretisk og metodisk
gru~dlag

som den såkaldte sociale indlæringsteori (Bandura,A., 1973;jvf. Graa

bæk et al., 1984), altså en stærkt kognitivt orienteret ansats indenfor den
sociale

behavior~,

en slags

'suuj~ktiv

behaviorisme'! Seligman forsøger at

underbygge sin teori med et hav af dyre eksperimenter, for dyret
~n

'ikke-kontin~ent ne~ativ

udsæ~tes

for

reinforcering'. en slags 'paradoksal' forstærkning

d~r

resulterer i at dyret bliver ude af stand til, at kontrollere sine omgivel

ser

ua~set hvorda~

det gebærder sig. Hunde der var anbragt i bure blev f.ex.

udsat for tilfældige elektriske stød Dg forsøgte tørst at undgå diase ved hjælp
af voluntære bevægelser. Men da dette ikke lykke dea holdt de efterhånden helt
inde

med nogen voluntær aktivitet og blev helt passive Og eftergivende. Det

interessoHlte er at denne adf;erd ble'l generaliseret således at selv da Seligman
fordsøgte

a~t

konditionere en reaktion så de kunne slippe væk, forblev de pas

sive. Denne indlærte hjælpeløshed er således ifølge Seligman en osykologisk
tilstand cer er resultat af at begivenheder ikke kan kontrolleres (Seligman,M.,
1975. p. 9).

føre dyreeksperimentelle resultater til mennesker. hvorved menneskers samfunds
mæssige
li~an

livsbetlng~lser

reduceres til naturli2e betingelser, således som Se

og den sociale indlær:ngsteori har for vane med eksperimentelle resul

tater.
Walker baserer nu sine fortolkninger af den mishandlede kvinde på teoriell om
den indlærte

hjælpeløshed og andvender den som forklaringsgrundleg for sine

empirisk indsamlede cases. Teorien forklarer IJvordan kvinder i et mishandlings
forhold, efter gentagne voldelige
beroende på

~n fordr~jet

episoder udvikler en indlært hjælpeløshed

perception. overbevisning Og forventning on. at de ik

ke kan kontrollere deres situation eller stille noget op

ove~for

den og bliver

passive. underkastede og hjælpeløse, for tilsidst at give helt op. Tilsidst op
fatter kvinden sig som værende i en så håbløs. udvejs løs , ukontrollabel situa
tion at fortrængningsmekanismer

i.~.a.

distancering og bagatellisering

af mis

handlinge begynder at indfinde sIg.
Det kan være vanskeligt at vurdere om denne opfattelse af den mishandlede kvin
des indlærte hjælpeløshed er v1rkeligt eksisterende karikatur af et menneske
liv eller en karikeret virkelighed. Problemet er også at begrebet indlært hjæl- _
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peløshec er så hjælpeløst

o~fattende,

alment og bredt og dermed også så ab

strakt at det kan forklare så vidt forskellige specifikke fænomener som depres
$10n, hustrumishandling og hundes reaktioner, og for den sags skyld andre for
mer hvori eftergivenhed, underkastelse, mangel på kontrol, udleverethed etc
e:- fremtrædende. Det er ligeledes et problem at denne teor.i og
i~dlært

denl

begreb om

hjælpeløshed jo ikke er udviklet i en for hustrumishandlingen kontekst

specifik sammenhæng, men at Walker roretdger en analogisering af den mishandle
kvindes situation med depressives og hundes reaktioner under ukontrollable og
manipulerede

betingel~er.

Begrebet eynes at kunne overføres på alle hvor pas

sivitet, hjælpeløshed etc er iøjnefaldende. Det er m.a.o. vanskeligt at afgræn
se deLs gyldighedeområde nærmere, hvorved det forekommer at være en sma: sag
at verificere dets gyldighed på et utal om områder, hvorimod det er langt van
Skeligere at falsificere (Popper) hvilket jO imidlertid er et grundkarakteris
tika ved det

behavioriBtis~e

dets grundbegrebet. som f.ex.

eksperimentelle videnskabsparadigme og

m~e

af

~ærkning.

Hvorfor reage:-er ikke alle kvinder som udsættes for voldelig mishandling med
indlært hjælpeløshed, hvorfor indlærer kun nogle kvinder denne reaktionsmåde
og er den en

indlær~ng

som finder sted alment i kvinders samfundsmæssiggørel

se til kvinder, i opdragelsen eller foregår den som Walker mener i netop det
voldelige forhold, eller bringer kvinden den md sig og får den således

forst~~

ket i kraft af de gentagne voldepisoder. Disse spørgsmål kan ikke afgøres en
tydigt udfra den foreliggende teori.
I begrebet indlært hjælpeløshed ligger der en opfattelse af kvinden som fuld
stændig udleveret Og determineret og objektive betingelGer og personli2e forud
s~tninger,

altså en opfattelse af hende som udelukkende 'betinget' i sine hand

linger og teorien ug begrebet kan vansl:.eligt andvendes til at begribe hvordan
kvindens handlinger er 'begrundet' fJvf. Ho1zkamp,K., 1983).

3.6.2.

Den

i~terpersonel1e

I fase l sker der en langsom opbygning af spændingen mellem parterne. Begge
ved at det på et tidspunkt vil komme til et voldeligt udbrud. Idet manden bli

ver mere og

~ere

irriteret og vanskelig at omgås bliver kvinden tilsvarende me

re og mere eftergivende og forsøger at gøre alt for at
~n5ker

tllrred5t~11c

mandens

og behov eller at undgå ham. på denne måde erhun selv med til at vise

manden at hun accepterer volden og manden reagerer med mistænksomhed og forøget

irritation hvis hun undgår ham, han begynder at tilnærme sig hende mere og me
re undertrykkende og ydmygende samtidig med at han holder hendes tilbagetræk

ning under observation, er på udkig efter udtryk for vrede i hendes reaktioner
og ethvert skridt hun foretager sig bliver bliver misfortolket. Til sidst bli
ver spændingen mellem parterne så stor at den må udløses.
Dette fører over i fase 2

hvor spændingen udløses i det akutte voldelige og

alvorlige overfald, som er langt alvorligere end de voldsepisoder der også kan
forekomme i fase l, idet det akutte overfald har en eksplosiv og helt ukontrol
leret karakter, hvor det er totalt umuligt for kvinJen at ko~e i kontakt med
manden. Det blinde raseri accepteres såvel af manden som kvinden og Walker me
ner endda at kvinden undetiden selv kan frem?TOVokere og fremskynde det, idet
hun ved det vil kommme og ikke kan udholde den psykiske belastning og usikker
hed, nen foretrækker at få det overstået, så den trejde fase at'" omsorg og
lighed

k~r

som hun erfaringsmæssigt ved :ølger efter, hurtigere vil indfinde sig.

Manden som er ude af stand til at kontrollere sit r~seri og vrede forstår til
syneladende ikke sine egne handlinger og for kvinden kan det akutte overfald
komme ganske pludseligt og ophøre igen ligeså pludseligt og umu1iet at forud
sige. Kvinden er psykologisk fanget i den voldelige episode for besvarer hun
hans angreb bliver han blot mere voldelig og trækker hun sig tilbage virker
dette også ?rovokerende på manden. Kvinden kan som Walker beretter under den
voldelige episode reagere med ~n slags 'autistisk' tilbagetrækning, et mentalt
fraVær, der af Walker beskrives som en art 'ud-af-kroppen' oplevelse, som for
m,entligt er udtryk for et perceptuelt-kognitivt forsvar. Også efter den akut

dynamik i hustrumishandlingen.

te volds episode f3ler der en forvrængning og afstandtagen fra virkeligheden

Walker fremsætter også 1 sin bog om den mishandlede kvinde en teori om den in

(jvf. den indledede beskrivelse af min oplevelse), i den initiale choktilstand

terpersonelle dynamik i det voldelige forhold, som hun betegner som 'hustru

som kan Være ledsaget af denial af at episoden har fundet sted og der følger

voldens cyklusteori' (Walker,L., 1979, p.58). Ifølge denne teori er det inte:-

undertiden et følelsesmæssigt ko11aos der kan minde om katastrofeofres reakti

personlie forhold nellem manden og kvinden karakteriseret ved et bestemt cy

oner.

klick mønster hvor en

r~kke

faser

genne~l~bes

og rekapituleres. WAlker mener

at kunne genfinde denne cyklus i længerevarende mishandlingsforhold. Den

udg~r

en 'ond cirkel' som hele tiden gentages forfra under en stadig forværring af
kvindens hjælpeløse tilstand. Faserne beskrives sam l) den 'spændingsopbyggen
~

fase, 2) den 'akutte voldsbegivenhed' og 3) den forsonende 'kærlighedsfa

se' hvor spændingen genopbygges påny.

I fase 3 indtræder så modsætningen til raseriet Dg

~olden,

idet manden beynder

at angre og give udtryk for at han ikke forstår hvad der er sket eg at det skal
gentage sig • Han forsøger at opbyde al sin charme og lidenskabelige omsorg
for kvinden for at opnå forsoning. Ved at tro og acceptere mandens ferklarin
ger gør hu~ sig selv medskyldig og offer for mandens vold. Manden virker i den
ne fase

udoræQ'et svag. appellerende. ynkelig og dependent

oe

t~ler

til kvin

dens ansvarsfølelse og omsorgsbehov. Han kan gå så langt som til at gøre alvor
af sine trusler om selvmord, hvio hun ikke

vende~

tilbage til ham, hvis hun
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eventuelt er hospitaliseret eller har søgt tilflugt et sted. Hvis·kvinden for
lader manden og ikke vender tilbage er det ikke ualmindeligt at han kan rå et
psykisk sammenbrud. Walker mener at det voldelige forhold består ar en psykolo
gisk symbiose af had-kærlighed, som binder parterne rølelsesmæssigt til hinan_
den. Erterhånden som forsoningen og kvindens ertergivenhed indfinder sig begyn
der spændingen igen at genopbygges, ror kun at gennemløbe den samme cyklus end

Denne familieform er karakteriseret ved at have problemer både med den ydre og

den indre reproduktion, d.v.s. den fungerer kun delvist, med manden som den u
stabile og kvinden som den stabile part. Det er kvinden som fungerer funktionelt
og holder familien samnen tiltrods for at familien har økonomiske og sociale

problemer med den ydre reproduktion og problemer med den indre reproduktion i
forholdet mellem ægtefællerne, i forhold til børnene etc. Kvindens reelle stil

ling i familien betegnes som 'absolut matricentristisk' p.g.a. hendes reeelt

nu en gang.

styrende funktion i familien indre og ydre reproduktion overfor en en socialt

3.6.3.

og psykologisk 'svag', afhængig og falleret mand, hvad enten det nu skyldes ar

Den voldelige familie som en semistabil familieform.

bejdsløshed, sygdom, alkoholisme, som i overenstemmelse med resourceteorien
r den histil mest omfattende teoretiske og empiriske undersøgelse ar hustrumis
handling i Danmark, 'Kvinders svaghed' (Karpatschor,L., 1983a), hævdes det,

forsøger at kompensere for denne afhængighed gennem andvendeisen af vold og mis
handling.

at Walkers teori bliver stærkt deterministisk i sin opfattelse af kvindens ind
lærte hjælpeløshed. som følge af dens behavioristiske grundlag. rrølge Karpat
schof peger både resourceteorien. Walkers beskrivelser og hendes egne
gelsesresultater på at den egentlige paradoksale i den
at det på overfladen ser ud som om der er tale om en

vol~

eks~rem

3.6.4.

'Gulvmåttesyndromet' og hustrumishandlingens 'musefælde'.

~~dersø

symbiose er

voldelig og mands

domineret relation mellem den svage, ertergivende og underkuede kvinde og den
stærke, tyranniske og voldelige mand. Men i virkeligheden er der tale om at

Karpatschors teori om 'gulvmåttesyndromet' og hustrumishandllngens 'musefælde'
er et forsøg på at konstruere en social og psykologisk teori om dEn mishandlede
kvinde, som skal forklare det paradoksale forhold at kvinden reelt er funkti
nelt stærk, selvom hun fremtræder underkastet og det rorhold at hun forbliver
og arte vender tilbage til et umenneskeligt og voldeligt rorhold. Med begrebet

..... den l-aktiske relation relation snarere er den stik modsatte
At manden er den svage, uselvstændige og dårligt rungerende part,
og at kvinden er den stærke moderlige opretholder af den kriseram
te familie.". (Karpatschor,L •• 1983a, p.186; min understregning).

'gulvmåttesyndromet', som mishandlede kvinder arte bruger om s1g selv, refererer
KArpatschof til den mishandlede kvindes situation, at hun er undertrykt, bli
ver trampet på og udsat for en ydmygende behandling og mishandling, hvor hun

Mens den tidligere analyserede sociale resourceteori til forklaring af mandens

reduceres til et objekt, en gulvmåtte. Denne mishandling er så gennemgribende

voldelige hustrumishandling overvejende er en sociologisk orienteret teori

at den resulterer 1 en alvorlig personlighedspsykologisk forandring, et

må

~alkers

teori primært karakteriseres som en psykologisk teori. Herhjemme har

handlingssyndrom

~

der gør at hendes selvværd og styrke reduceres så meget ~t

Karpatschof (1983a. 1984. 1985) forsøgt at udvikle en mere socialpsykologisk

hun ikke kan bryde ud af det voldelige forhold ved egen kraft. Gulvmåttesyndro

teori hustrumishandlingen, især den mishandlede kyinde. som i det væaentlige

met er ikke primært ikke teoretisk runderet begreb, men et deskriptivt begeb

er en kombination af den sociologiske resourceteori og en kritisk udvidet og

der sammenfatter det kvindelige voldsarrers situation af undertrykkelsens ob

videreudviklet udgave af Walkers cykliske symbiose teori om den indlærte hjælpe

jektive træk, hendes psykiske reaktioner herpå og selve symptomdannelsen som

løshed. Hendes teoretiske ansats er et rorsøg på at sammenkoble psykologiske

reaktion på volden. (Karpatschof,L., 1983a, p.195).

og sociale momenter i hustrumishandlingen på baggrund af en opfattelse af fæ

r det voldelige forhold indvikler kvinder sig erterhånden i en 'ond cirkel' af

nomenet vold som et basalt og grundlæggende socialt og psykologisk

ertergivenhedoverfor mandens tiltagende voldelige handlen og tvinges gennem vol

fænomen.

der opfattes som en reaktion på en 'blokering' af socialt systems eller et in

den til at opgive sin personlige integretet, rors0ger at gøre manden tilpas for

divids virksomhed. (Karpatschof,L., 1983a,p.179r). på basis af en særlig virk

at undgå volden, men rorråder derigennem også sine egne

somhedsteoretisk helhedskonception, som der ikke kan redegøres nærmere ror her,

De psykiske reaktioner herpå er handlingslammelse, kvinden blokeres i sine hand

handlemuligheder.

har Karpatschof foretaget den mest omrattende og teoretisk og empirisk velun

lemuligheder og ender i en tilstand af fastlåasthed og personlig opløsning der

derbyggede undersøgelse af hustrumishandlingen herhjemme, som bygger på en del

svarer til Walkers beskrivelser af den indlærte hjælpeløshed. Hun begynder at

tagerstruktureret dybdeinterviewmetode og tematisk analyse af 7 voldsarres so

leve i en kronisk angst og handlingslammelse, som fører til at hendes selvværd

ciale og personligehedspsykologiske baggrund.

og selvtillid fuldstændig undegraves. Hun bliver tiltagende præget ar skamfølel

Karpatschor udvikler en hypotese om at den voldelige hustrumishandleing over

se og egen skyldfølelser over sin situation. Dette resulterer i En decideret

vejende er knyttet til en bestemt familie form, som betegnes som den 'semista
bile' familie, der bygger på en såkaldt 'absolut matricentrisme' (Karpatschor,
19B3a.p.192).
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p3ykisk oymptomdannelse bestående af depression, tilbagetrækning, apa~i som i

det g1vne KaraktertræK (r.ex. dominans og styrke) dominerer hos den ene part,

nogle tilfÆlde forværres af en flugt gennem alkohol_ og pillemisbrug. Tilsidst

men~ d~t

befinder hun sig i enpe.sonlighedspsykologisk forfatning, hvor hun er ude af

anden part. Bege parter befinder sig således i hvad jeg ville betegne som en

modsatte fortrænges og diamentralt modsat

for~older

det sig hos den

stand til, at bryde hustrumishandlingens onde cirkel ved egen kraft.

konfliktfyldt 'vekseldrift' (Kierkegaards udtrYk) mellem behovet for al være

Mens 'gulvmåttesynaromet' u~~kriver den psykiske side af den 'onde cirkel' skal

stærk og dominerende og behovet for at være svag. uuen ansvar og dom'neret.

hll~trumi~handlingens 'musefælde' indfange det

ge parter

kompleks af årsager som ligger

bef~nder

sig i:ølge Karpatschof

i

Be~

en personlighedskonflikt mellem Vek_

bae dette syndrom. Jeg skal ikke gennemgå dette ko~plek5 af forhindringer m.m.

slende og modstridende behov. som i den cykliske symbiose hele tiden

som egentlig er udtry~ for alle de karakteristika, der kendetegner kvinders al

at de dominerende træk hos cen ene part er fortræng hos den anden for ikke at

mene samfundsmæssige undetrykkels€ og a~hængige marginale sociale position i

resultere i konflikt og

den arbejdsdelte

kooperation i relation til ~konomi, bolig, isolation. arbejds

marked, udd~nn~lse m.m.

I

forudsætte~

~balance:

"Den cykliske symbiose har således to bindingec-. personlighedskon
flikten hos hver af de to parler, samt to interpersonelle bindinger
ne:nlie de to I;omplementære in terpersoneile bindinger.". (Karpatschof ,L.
1985, p .138).

stedet vil jeg koncentrere mig Dm Karpatschofs teori

om den mishandlede kvindes emotionelle bindinger til den voldelige mand (Kar
patschof, L., 1983a, 1984, 1985) idet et af de væsentligste og mest påfaldende
fund i hendes empiriske materiale var at disse kvinder havde en særlig stærk

Dette uheldige og skæbnesvangre arrangement kan

emotionel binding til den voldelige mand. som gjOrde at de havde vanSkeligt

e:tersom det bygger på fortrængning af det ikke aktuelle behov hos hver af pur

oe

imid1e~tid

ikke

v~re

konstant

dels ved at bryde ud af uet , dels i monge tilfælde v~ndte tilbage til det vol_

terne og det vil derfor være ustabilt

delige forhold, selv eft~r at have været brudt ud og opholdt sig i Dannerb~li
gernes kr~secenter.

ring' )Karpatschof.L., 1965, p.l38) igennem cykliske faser, f.ex. for kvindens
vedkommende en positiv fase hvor

h~n

tendere mod en 'komplementær alterne

præges af styrke og manden af svaghed, og

en negativ fase hvor hun præges af svaghed og manden af styrke og dominans. I
3.6.5.

den voldelige symbiose opstår der nu en modsigelse mellem manden

Det VOldelige forhold som en voldelig symbiose.

Med sine overvejelser over den ægteskabelige dyade som en volde~ig symbiose
foretager Karpatschof (1985) en væsentlig videreudvikling af ~a1kers analyse
af den interFersonel1e re1a~ion mellem og dynamik og cyklusteorl om hustrumis
handlingen ~~vf. afs. 3.6.1., 3.5.2.). Familien analysres som socialpSYKologisk
og dynamisk system, d.v.s. den forsøges på baggrund af virksomhedsteorien be
s~emt·både funktionelt i.f.t. ce reproduktive funktioner og socialpsykologisk

og interFersonelt i.f.t. de emotionelle bindinger mellem partern~. Ved '3~mbio
~ forstår Karpatschof (1985,p.137) en dyadisk socia: enhed. d~r på komplemen

tær måde for~i~dcr bestemte behov eller manglendt> resourcer hos den ene part
med sådanne behov Og resourcer hos den anden ?art. der tilfreds~iller og ud
ligner manglerne. Denne ko~plementære relation vendes om i rela~ion til andre
behov og resourcer. Hun udvikler en skelnen mellem en 'konstant' og en 'cyklisk
symbiose'. I den konstante symbiose indg~- nlindst to for3kcllige karakteristika
ved såvel den ene som den anden part. hvor den ene part således konstant besid

funktionelle og
l

den

ideo1ogisk~

~emistabile

tion~lt

oe

kv:ndens

tilskrevne magtfordeling.

familie var paradokset at manden var i virkeligheden er

~

svag og afhængig af kvindens omsorg og hjælp. men alligevel optræder

som 'stærk' gennem sin brutale voldelige mishandling. mens kvinden i virkelighe
den er den funktionelt stærke der holder samnen på

~et

hele, men

fremtr~der

som

Svag og underkastet mandens dominans gennem volden. Begge dele er i modstrid
med den traditionelle kønGideologi. Modsigelsen
oloeisske
~.

mellem den funktionelle og ide

magtfordeling søges således kompensatorisk oohævet

genne~

hustruvol

Menden har således et emotionel t behov fOr både en stærk og moderlig kvin

de og for en undetrykt slave han kan dominere. Omvendt er kvindens emotionelle
binding er udtryk for behovet for båae en stærk og
op til og LOderkaste sig og en lille

domin~rende

mand hun kan se

hjælpeløs dreng hun kan vise moderlig om

sorg. De cykliske svineninger i symbiosen er udtryk for en slags adaption til
bee~e

disse modstridende behov. Begge parter befinder sig således i en dynamlsk

kompleks og konfliktfyldt vekseldrift mellem svaghed og styrke.

der de reSOtiCer den anden part mangler. Den cykliske syrebiose er mere kompleks
og dynamisk, idet det samme karaktertræk (f.ex. styrke eller svaghed) ~
på ustabil vis hos begge parter, samtidig med at begge parter er ambivalente

3.6.6.

Kvinders svaghed.

overfor karaktertrækket hos bade sig selv og den anden. Det er til denne cykli_

SOre allerede

ske symbiotiske binding ~t den beskrevne paradokSHle forholjen sig til mishand

des egen opfattelse. den voldsomme og stærke emotionelle binding til en i øvrigt

lingen er knyttet,

i

kraft af en såkaldt 'ko~plementær dObbeltbinding'. Denne

dObbeltbind~ng består nu i, at der temporært skabes en ~ i

k~aft af at

nævn~

var det mest påfaldende fund

i

Karpatschofs empiri efter hen

undertrykkende, brutal. svag og voldleig mand. så spørgsmålet er

hvo~for

bli_

ver kvinden i dette forhold og hvad er årsagerne til den stærke emotionelle

102

binding.

Kar?ats~hof5

svar er

a~:

hovedparten af'

d~t

En kritisk vurdering af den cykliske synbiaseteori.

3.7.

"Kvindens probler:l er at hun er udviklet på en sådnn måde at hun
har behov for den vigtige funktion det er at være redningspla~ke
for et andet menneske, nemlig densvage mand. Hvis kvinden skal forl~_
de den volde:ie~ mand, mister hun en vigtig fuktion, hun mister det
at have betydning. og hun mis ter også al den kær lighed og lL~llgi ven
hed manden viser hende i perioden efter volden. GanSke vist bliver
hun fri for volden, hvis hun forlader manden, men hun mister måske
• der hidtil har givet hendes liv mening.".

tKarpatschof,L •• 1985, P.142).

I det omfang man som Karpatschof forsøger at forklare den paradoksale kvindeli
ge forbliven i det voldelige forhold som resultatet af en følelsesmæssig bin
ding

de~ i

sids~e

indtans bestar af et 'behov for at unuerkaste sig', altså et

masochistisk behov, så bortforKlarer man modsigelsesfyldtheden i den voldelige
mishandlingsforholtl. Den rigtignok paradoksale kvindelige funktionsmåde kar. 111
denfcr rammerne af det psykoanalytisk inspirerede cykliske symbiosebegreb kun

Denne forklaringsmodel forudsætter imidlertid kur en k<..;;l'stant symbiose

se den kvindelige handlen som overvejende 'betinget' af de objektive

mellem

mæssige og personale omstændigheder og forudsætninger og denne tallkeform mulig

------

en udelukkende svag og dependent mand og en stærk kvinde og

efter son dette jo ikke er tilfældet er den utilstrækkelig. så Karpatschof stil
ler sig selv spørgsmålet

o~

forkl~ringen

hvad

da er. En

~nnen

forklarinsmodel

er den simple binding, hvor kvinden simpelthen blot accepterer den voldelige ne
~ativc

fase

EOIT

prisen for den positive trejde fase svarende til Walkers cyklus

teori. l dette tilfælde er det teoretiske og praktiske problem udelukkende man
dens adfærd og personlighed. En trejde forklaringsmulighed er den
re dobbeltbinding i den cykliske symbiose. hvor

d~

kompleme~tæ

negative faser af mishandling

samfunds

gør ikke at stille problemet om hvordan kvinden og for dens sags skyld også
manden kan handle så paradoksal L samtidigt med at deres handlinger er 'begrun
dede, altså har en 'subjektiv funktional:i:tet' og stille problemet om hvilke sub
jektive
sa~me

'handlegrunde' der ligger bag en sådan modsigelsesfyldt handlen. Det

gælder efter min opfattelse også for kVindens 'behov for at være

figur' og for

~odsigelsesfyldtheden i

mOG~r

manden voldelige handlen.

Et andet hermed sammenhængende problem som efter min opfattelse logisk må fø

er ligeså funktionelt uundværlige for kvinden som de positive faser. således

re til en antagelse af et kvindeligt behov for underkastelse er selve symbiose

at hun er dobbeltbunden:

konceptionen som begrebsliggøreise af det interpersonelle og emotionelle for
hold. 02 binding mellem den kvindelige og manlige part, hvad enten der arbejdes

" Hun er' på en gang bundet til tien ne~ative fase. hvor hendes be
hov for at v~r~ de~ der tin~er~&~ter Si6 bliver tilfredstillet. og
ti.l den positive fase, h.vor h~ncles h ..ho" for at være cen tilbedte
moder-figur, som manden er hjælpeløst afhængig af, bliver tilfreds
stillet.". (karpatschOf,L. .• 1985, p.143; mine uncerstregninger).

med en konstant eller en cyklisk symbiose. Symbiosebegrebet gør det nemlig ikke
muligt at reflektere andre end rent

interpe~sonelle

og 'instrumentelle' (Holz

kamp, K., 1979b) relationer mellem menne3ker, selve muligheden for intersubjek

tive 'subjektrelaioncr' foreligger overhovedet ikke indenfor dette
Karpatschof mener tilsyneladende at denne sidste forklaring er den mest sande.
i det mindste for visse af de mere alvorligere
selvom som hutl selv gør
findes

bel~g

opmærk~om

tilf~lde

af mishandling også

på at der ikke i hendes empiriske materiale

for denne sidste forklaring. De teDretiske analyser peger imidler

tid stærkt imDd den sidste forklaringsmodel. Men problemet er jo naturligvis
hvorfra dette kvindelige behov for underkastelse stammer, hvorfra denne
lige masochisme stamner,

hv~der.

overhovedet er reel.

If~lge

~

nenne forklarings

model erwinders problem åbenbart ikke blot. som Karpatschof udtrykker det. at
den mishandlede
~fhængige

kv~nde

er stærk, men hendes svaghed er en svaghed for svage og

mænd, hendens svaghed er åbenbartogså en svaghed for voldelige mænd,

ja. et behov for voldelige

n~nd

at underkaste sig. Så vidt jeg kan

vurd~re

un

der forbehold af at jeg ikke har det kliniske kendskab som Karpatsehof til den
mishandlede kvindes personlighed, er vi meget tæt på en traditionel psykoanaly
tisk teori om

kvinde~s

masochi~me,

altså i virkeligheden en forklar'ingsmodel,

30m Karpatschof andetsteds selv kritiserer og tager
skabelige og ideologiske årsager.

afsta~d

fra af både viden

keform. Dette

k~tegoreille

be~

tan

problem rsultarer således også i række mangler i for

holdet mellem teorien og empirien på grund af symbiosebegrebets enderniske ci"
kularitet og fiksering på den dyadiske fremtrædelsesform. Symbiosebegrebet er
primært et rent

desk-~iptivt

og ikke et eksplikativt begreb efter min opfattel

se. Grunden til dette begrebs gennemslagskraft 02 store udbredelse som begrebs
liggøreise for

interpe~sonelle

relationer, som jo også hyppigt tages i brug i

dagligdags tænkning er netop dets karakter af at være en sådan 'dagligdags ab
straktion'. Symbiosebegrebet er netop som teoretisk begreb og abtraktion kon
strueret udfra en mere eller mindre umiddelbar obserservation af den foreliggen
de selvevidente virkelighed, og indeholder derfor på forhånd de dimensioner som
skulle forklares. I begrebet genfinder man således de dimensioner ved den empi
ske virkelighed som skulle forklares, det består selv af disse dimensioner,
og dermed bliver der et cirkulært forhold mellem empirien og begrebet eller et
næsten idemtisk forhold. Dette fremgår også af den udprægede Jlormative oriente
ring som bliver dominerende i beskrivelsen af den

'~tærke'.

'svage', 'afhængige'

'uselvstændige', 'dominerende', 'dominerede' etc. mand hhv. kvinde som reflek
ter~r

mænd og kvinders køn i de borgerlige rollehenvisninger og som_i sidste in

---==-"'--":-=Co=~----.,.,=~-"

~~5-

lC4
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udkl~rmrer

stans

mænd og kvinder som

selvst~ndigc

~ublekter,

og dermed udeluk

ker den specifikt menneskelige subjektivitet og intersubjektivitet. Hvori be
mi~hnndlede

står egentlig talt det særligt 'moderlige' i tien

kvindes behov for

at være 'moderfigur' overfor sin afhængige mand, hvis denne moderlighed er en
rnande~ folelsesm~ssigt

hinding af

som gør ham
de~es

lighed gør sig gældende mellem mødre og

uselv~t~ndig?

børn. At

ge~e

E~

det sådan moder

sin born afhængige

og bundne kan man vel næppe karakterisere som speCielt mouerligt, vel snarere
tværtimod. Det er højst en bestemt form for 'moderlighed', som i virkel:eheden
er imod barnets interesser. Det er altså ikke

e~

rnoderllhed der kon være man_
Mode~ligheden

dens interesse, da den jo betyder afhær.glghed og binding.

er alt

SÅ et behov for at binde manden, hvilket ikke er særligt moderligt. Mandens
sociale rC50urceman2el og
fo~hold, ~en

ge

!!!

ser~ed

'svaghed' er muligvis reel nok i det voldeli

at karakterisere manden som en 'lille dreng', altså som

er efter min opfattelse en misforståelse af
afh~ngige

karakteristika Cor børn at være

b~rn.

~

Det er jo ikke et alment

i denne betydning. Beskrivelsen af

manden bygger suledes på en infantiliseret opfattelse

a~

xarpat~chof

=--~~~-=--==

Skitse til en analys~ afllrundkonflikten og dynamik=.ken
delige Ill..l5trumishandlingsforhold.

Jeg vil derfor som afslutning på dnene opgave forsøge at angi"e
hvordan man kan forklare det paradOKsale :f;rnomen, der fremtræder

i

~n

det vol
retning for

for os som hu

baggrund af de bestemmelser og overvejelser om den voldeli2e hanO;;;:Ucform som
a:fma,!!tens magtmiddel (jvf. afs. 1,8.3, 1.~L4.) og den interP"ilrs c1:1elle og emotio_
nelle dynamik i familien (jvf. afs. 2.6.-2,9,) som jeg har t'reml.. agt hen~gennem
.
denne opgave. Jeg skal pa basis heraf forsøge at ir.dkredse h..... o r~
 d~t virkelige
pnradoks i det voldelige forhold består og derefter :foro0ge at


~kl tsere nogle
antagelser om den subiektive funktionalitet og de handlegrQnde Cier kan t~nke5

<1t ligge til grund for den mandlige og kvindelige handlen :i det voldelige for
hold, altså hvorfor manden er VOldelige og hvorfor kvind':m forb -L1Ver
--, .
Dg oveni
købet vender tilbage til denne afmagtens arena, som hustru~ish "l.ndllngens
.
dybe
menneskelige fornedrelse og ydmygelse er.

børn, som så overføres
3.8.1.

3kriver også at kvinden ser sin Vigtige funktion i at væ

Hustrl..lmish~ndlingens dobbelte

paradoks.

re 'redningsplanke' for manden. Igen må .,an stille spørgsmålstegn ved om det

Antagelsen af at kvinden har ~t masochistisk behov for unqerkaatelse under man

er den funktion hun udfører gennem sin 'omsorg' og 'moderlighed' for mandens

dens diabolske og voldleige herredømme resulterer efter min oP~at~else i at man

svaghed, for hvori består egentlig 'redningen' for rranden, når denne jo er ens
betydende med en

for~get afh~ngighed

planke kan jo ikke waE i

manden~

af kvinden. Hendes funktion som rednings

interesse, da denne redningsplanke jo betyder

afhængighed og given afkald på egne interesser.

Efter min opfattelse gør der

sig også nogle modsigelser g~ldcnde i opfattelsen af det symbiotiske forhold
mellem manden Dg kvinden

so~ komplement~rt, h~is

man undersøger hvad det er

der i forholdet er komplementaritet imellem. Det viser sig at kompleMentarite
ten

er mellem r.oget emotionelt

pa

den ene side og noget funktionelt på den an

den, hvilket er en modsigelse eftersom
der er

komplementa~itet

kompleme~taritet

ke blot er teoretiske men også virkelige
kvinde~

modsigel~e-

nodsigel~cr

i den voldelige mishandlingsforholu,rnen

kommer til at underkaste kvinden en total nangel på handl~mu11gh~der og hvorfor
hun i øvrigt også handle ande.ledes, hvis ~etop dette e~ he~des behov. på

~le

denne måde fraskriver man hende hendes menneSkelige antr0pol08isk bestemte 'dob
(jvf. afs; 1.6.), muligheden f~r at handle a nder l edes.
----
Forsåvidt der er noget fundame~talt sandt menneskeligt ved at handle i overe~s_

belte mulighed'

stemmeIse med det man ved så forekommer hustrumishandlingens paradoksale infer_
no i sandhed at være u~enneskeligt i form af en ekstrem ~andle!l mod beire viden_
de.

r sin bog 'Vold ties ikke ihjel' gor Else Crlstensen oig nogle kOI·te OVerve~elser over det fænomen , at handle mod bedre vidende:

imellem er kommensurabelt.

Det er min opfattelse at de beskrevne logiske
og

må forudsætte at det
i symbioseteorien ik

i forhDldet mellem manden

mod~igelser

som imidlertid

ikke kan bestemmes tilstrækkeligt indenfor symbiosebegrebets eget grundlag. Det
te skyldes også at denne opfattelse forskyder konflikten

i~d i

personerne til



"De fleste mennesker har 9røvet at handle mod bedre Vi
kvinder ~:~il jeg. vove. at påstå - er det noget qer _p dende. For
· ' d t l· ' mær...
d"
(C·
<>ecieltofte
s k er:l.. forno
r:l.O t ensen, E ., 1984, P.IS).
Cristensen mener, at dette at handle mod bedre vidende er en a l men mennesskelig
e.faring, ~amtidig med at den åbenbart også tenderer mod at være
-----k
. .
ønsspeclflk.

et individuelt behov for underkastelse, for dOffiinalls, for noderkerlighed etc.

Hun under imidlertid u~der alle omstændigheder. at denne handlen mod bedre vi

Jeg vil imidlertid

dende er absolut væsentlig at forstå for at forstå de Valg Som den mishandlede

underst~ege

at denne kritik af

negativ og ukonstruktiv afvisning af Karpatschofs
bejde

~on

sy~biosebogrebet
teoretis~e

ikke er en

og empiriske ar

sådan. idet hendes arbejde i en lang række henseender

fakti~k

er det

-~=-~~

strurnishandling og som kvindens forbliven i det vnldelige fO:t-hol l'::l. Og det er
ikke andet end et tentativt forsøg på at skitsere nogle muli~e h ~pote~er pa•

på manden og på en opCattelse af moderlighed der er ensbetydende med infantil i 
sering.

.~;,
.•;;;~.~
.. =~

kvinde ~uretoger. Nu er je~ ikke enig i at denne handlen mod bedre vidende hver
ken er noget alment menneskeligt eller kønsspecifikt for kVinder. Jeg mener. at
'~om

mest sammenhængende og forbir.dende til en teori om hustrumishandllingen der fo

det er en handlen

overvejende er knyttet til

religger.

viklings Konflikter ind~nfor bestående magt

menn~skel~

. t eresse- og ud
ln
og afhæn~lghed~r
h ld l. d et borger_
~ Dr o
~ge
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på 'det man allerede har' er derfor begge handleformer, der

lige samfunds klassestruktur. Men jeg absolut enig med Cristensen i at denne

handlen er væsentlig i relati on til problemet med at

,n handlen mod

kviojes valg og handlinger.

bedr~

~egribe

en mishandlede

vidende er således for

mi~

hængiglled~relationcr, er

~

tralt i hustrumishandlingens problem ved at se problemet som en handlen mod bed

og kortsigtet indretten sig på og arrangement med bestående magt- og afhængig

og kvindens handlen i det val dleige parforhold. 1 begge tilfælde er der nemlig
denne

handle~

mest basale og cetraIe psykologiske
ge

hedsrelationer ned det at bevare den allerede opnåede rest af relativ handleev

en sådan handlen mod bedre vidende. Ja jeg vil gå

oå langt, salT

konfllkt~r

mod bedre vidende er en af de

~roblemstillinger

og udviklingspr 'oblemer, som fører til

hedsudviklingen. Det er

ne, saledes som Holzkamp (1983, 1983, 1983a, 19884) synes at mene. Den 'rcstrik

~

vc handleevne' fremtræder også i en anden grundform, der må adskilles herfra

overhovedet i menneske li

som et kortsigt~t aktivt-aggressivt opgør, som indeholder den funktionalitet

'forstyrrelser' i personlig

ikke blot at bevare, men på inan~kvat vis at udvide det a11~ givne niveau

teristisk at en handlen mod bedre vidende, sam Cri

kara~

stens en også gør opmærksom pg

af relativ handleevne. Således skriver Holzkamp flere steder at den 'restrikti

ofte resulterer i en kognitiv inkonsistE"ns cg et

ve handleevne' er denne passive indrettet sig på bestående magt- og afhængig

negativt emotionelt befindene ~ i form af angst, skyldfølelser og selvnedvurde

hedsrelationef.eksempelvis;

ringer, eller uklare, ambival ente og tvetydige emotioner, som netop gellSgejler
en

~artiel

bevidsthed om at

~

"Der eksisterer altså aldrig rene muligheder, men altid dette for
hold mellem mulighed og begrænsning. Og herudfra er vi så kommet
frem til differentieringen af handleevnebegrebet, som er meget væ
sentlig: Distinktionen mellem almengjort og restriktiv handleevne •••
... Restriktiv handleevne betyder, at indrette sig, at affinde sig
med de bestående rammebetingelser og at for~øge at opnå disposition
~r en rest af kontrol under disse betingelser.". (Holzkamp.K.,
1984; sidstc understregnin2 er min).

an svigtede sig selv, forrådte sine egne interes

ser, lod sig bestikke fordi det gav visse kortsigtede individuelle fordele, at
ofre sig for andre,

e~

inde~for

bestående magt-og interessekonflikt. BAggrunden

for en handler. mod bedre vide nde må altså søges i den almene udleverethed til
fremmedbestemte livsbetingels ~r og i konflikters magt- og afhængighedsrelatio

ner.

Vender vi tilbage til vores bestemmelser

~f

(Jvf. Hclzkamp,K., 1983). Den 'restriktivp handleevne' fremtræder alt

så efter min opfattelse, ikke kun og udelukkende i form af en passivt-lidende

re vidende, og jeg mener at c ette gælder både i relatiOn til at begrIbe mdndens

efter min aip

dissp handleformer begge, efter min opfattelse, klart

adskildte og distinkte former for og underkategorier af den 'restriktive hand

peger på nugt:lt uverordentligt vJ:!sentligt og cen_

hun

en hand

res forsøg på en inadækvat indretten sig hhv. opgor med bestående magt- og a~

at

se problenet om, at 'man ved hVad man har, men ikke hvad man får' (Jvf. afs.
1.8.4. ). Jeg mener, at

~ndeholder

len mod egr.e såvel som andres interesser, behov og udviklingsmuligheder. I de

Med vores bestemmelse af den 'utilpassede-opportunistiske' og aktivt-aggressi

den aggressive og voldelige hand

lens samfundsteoretiske paradcks (afs. 1.8.2) og bestemmelsen af de to hoved

ve handleform har vi således udskildt og afgrænset en distinkt kategoriel be

former. Osterkamps bestemmels e af den 'tilpassede-opportunistiske' og

stemmelse af en særlig form for 'restriktiv handleevne' som i øvrigt har en lang

~dssive

indretten sig og vores egen bes temme Ise af det 'utilpassede-opportunistiske'

række karakteristiske samfundsmæssigt-sociale og psykologiske lænomener som.

og

fremtrædclse&former, der netop ikke kan karakteriseres ved at være en passiv

aktivt-agg~essive opg~r

scr og

~agt-

kvindelig og
fo:-mer

me d udleveretheden til fremmedbestemte livsbetingel

og aft.ængiehedsrelationer i konflikter som en hhv.
~andling

handle!'orm

- ja, så fremgik der heraf at disse

begge indeholdt et cl ement af en

obj~ktiv

indretten sig og affinden sig med beståe~de ra~mebetingelser.

dominere~de

omend inadkvat opgør med bestående magt- og afhængighedsrelationer. på det sam

handlen mod egene interesser.

fundsmæssigt -sociale område drejer det

He:- har vi altså vEsensgrundl aget for en handlen mod bedre vidende jer altid
indeholder en handlen ned egn e

inter~sser

men som netop har

det fælles at de er aktivt-aggressive forsøg på at gøre oprør mod og tage et

ha~d19

~ig o~

fænomener som er udtryk for mang

lende tilpasning, som kriminalitet, vold mod marginale grupper. racisme m.m.

på basis af dels udleveretheden til

og p det individualpsykologiske område om forformer for p~Ykiske forstyrrelser

andres nagt og interesser og en tilegnelse af objektivt inadækvate betydnings
strukturer. Som det fremgik < f vores forsøg på kategorielt al bestemme det spe

der kan føres tilbage til dårlig tilpasning og som går i retning af 'psykopati

voldelige handlen på det humane niveau var denne

ske' personlighedsforstyrrelser og lignende former. Dette skal ikke yd~rligere

cifikke ved den aggressive

o~

handlen knyttet til forsøget på at komme overens med en interesse og udviklings

uddybcs i der~e sammenhæng, det skal blot anføres at en lang række af sådanne

konflikt, men realiserer i df nne overenskomst imidlertid inadækvat e betyjnings

fremtrædelsesformer for restiktiv handleevne ikke kan begribes uden at man ind

;ne partialinteresser, ikke blot på andres men og

fører en kateguriel distinktion mellem den reskriktive handleevnes 'tilpassede'

, lltilpass~de-opportunistiske' og

aktivt-aggressive

og 'utilpassede' ~assive indrettet sig og aktivt aggressive opgør ~ed beståen

opgør såvel som den ' tilpaSSE de-opportunistiske' passivt_lidende indretten sig

de rammebeti~elser. Det gælder OgScl den voldelige handlen der fremtræder for

strukturer og gennemsætter
s~

på

~gen

bekostning.

net

e~

0$ som hustrumishandling.

'.<
:,.,
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Det virkeligt paradoksale i det vcldelige hustrumishandlingsforhold. forekom

3.8 2.

Det voldelige hustrur.t'..shandl in.l2sfori<o l cl som selvf jendsk"lbets dyade.
som et forsø~ på ansatsvis at angive hvorledes konflikt

mer på denne teoretiske og begrebslige baggrund, ikke at bestå i at forholcet

Det rølgende skal

består a:f en tilsynelad"nde stærk, domine:rende og brutal voldelig mand, der i

dynamikken og dens gensidige interpersonelle forvaltning i det voldelige par

virkeligheden er funktionelt svag,

so~

følge af sociale resDureemangel og så

ledes afhængig psykisk og socialt af kvinden, og en til::;yneladende svng og un

3CS

forhold kunne analyseres på grundlag af det udviklede teoretiske grundlag. Det
er også hensigten, at forsøge at vise, at det ~ er et individuelt behov for

derkastet kvinde, de. i virkeligheden er funktionelt stærk ..Det virkeligt pa

Underkastelse eller moderlighed hos kvinden eller ~t individuelt behov for do

radoksale

minans og afhængighed hos manden, der ligge~ til grund for den særlige fremtræ

gi~

forekom~er,

at være denne særlige voldelige handleforms særlige 10

der fremtræder for os som hustrumishandling. som er virkelig paradoksal ved

at være en sådan dobbelt gensidig handlen mod egne og den andens interesser,
behov og udviklingsmuligheder, neLop

d~r i

~ellem

forholdet

mand og kvinde hvor

delsesform for dob~elt restr:ktiv handleevne, som hustrumishandl1ngen eL'. En
sådan antagelse vil efter min opfHttelse resultere i en teo~etisk metodisk kvin
de- og mandefjendtlighed fordi individets antropclogisk givne autonomi som selv

man skulle forvente det modsatte, en handlen som hinandens potentielle koooera

stændigt subjekt, som har en iboende mulighed for at handle anderledes i retning

tionspartnere i

af udvidelse af dets rådighed og disposition ~ betingelserne afskrives det

~

idet

be~e

udvikl~ngen

af en fælles bestemmelse over

~ælles

livsbetingcl

jo er berørt af de samme begrænsende betingelser for deres livs

rent teoretisk og metodisk. Jeg vil forsøge ansatsvls at dnalysere konfliktdy

udfoldelse og dermed for udviklingen af deres subjektivitet og således begge er

namikken

og dens modsigelsesfyldte forvaltning i det voldelige forhold, således

berørt af den produktive nødvendighed der ligEer i kærligheden som en livsprak

at den tiltraE for sin modsigelsesfyldte og paradoksale egenart alligevel kan

tisk og emotionel forbundethed om en fælles trejde sag i retning af en udvidel

begribes som subjektiv funktionel og be9rundet.

se og ikke en indskrænkning af egen og den andena handleevne. I stedet forvand

således den familiære livsramme, som kvindens og mandens individuelt-sociale

les altså kærligheden produktive nødvendighed

umiddelbare livssituation med de~es for~kellige 'position' i den arbejdsdelte

til hustrurnishandlingens destruk

r det følgende forudsætter jeg

tive fjendskab - ja til dens dobbelte bestemmelse som en dyadisk konstellation

kooperation som hhv. lønarbejder og husarbejder (jvf. afs. 1.7., 2.6.-2.9)

af både fjend !lkabog selvfjendskab.

med den modifikation at der er tale om en socialt resourcesvag, evt. 'falleret'

Efter min opfattelse er den voldelige hustrumishandlings egentlige problem, at

m~ndlig lønarbejder. Denne familiære konstellation af individuelt-sociale livs

forklare dette dobbelte paradoks af gensidig forbundehed om fjenskab og selv

situationer er således de 'præmisser' som udgør parternes subjektive handlespil

fjendskab, af gensidig handlen mod egne og den andens interesser, denne dobbel

~ Jeg forudsætter Ilgelede3 de besemmeiser af den interpersonelle relation

te gensidige gøren hinanden afmægtige. Den ene side

mellem manden og kvinden som vi nåede frem til omkring spaltningen mellem sympa

~f

dette dobbelte

paradok~

består i at forklare hvori den subjektive funktionalitet og begrundethed består

ti og sag, som tendentielt overgribende udveksling~former i den interpersonel

cg hvilke handlegrunde der ligger bag mandens voldelige mishandling, som jo

le relation meller.t manden og kvinden i det voldelige forhold. Derudover forud

selvindlysende

sætter jeg dele af Walkers empirisk deskriptive analyse og Karpatschofs analy

strid~r

mod den kvindelige parts objektive interesser og dels

mod manden egne interesser, idet den voldelige handlen jo på længere sigt er en

se af den intcrpcrso~lle dynamik i den cykliske symbiose (jvf. afs.3.6.2.,

akti v undergravning at' hans egen bat:;::'s, hans

3.6.5"

1. nteresSe

i at bevare forholdet

3 •. 6.6. l, som en delvis 'rigtig beSkrivelse af nogle forkerte forhold'.

at fastholdE' kvinden i forholdet. Den and ed' side af paradokset består i at for

Jeg vil understrege at jeg opt'attcr den følgende analyse som yderst mangelfuld

klare den subjektive funktionalitet og de handlegrunde der ligger

i kvin_

idet en analyse af den subjektive funktionalitet og de handlegrunde der kan tæn

sig med og indretten sig under, forbliven i og tilbagevenden til

kes at ligge til grund for et voldeligt forhold f~kti~k forudsætter inddragelse

dens

a~finden

et voldeligt

~orhold

ge~t

gennem underkastelse og eftergivenhed, idet dette jo selv

indlysende er i modstrid med hendes egne interesser både på kort og lang sigt,
idet hun jo gennem accepten og eftergivenheden forråder sig selv og dermed un
dergraver sin egen situatIon,

m~n o~så

er imod manden interesser idet hun

gBn~

nem sin tilsyneladende accept er med til at 'legitimere' mandens voldelige hand
len ,som 'er imod hans egne interesser

pa

længere sigt.

af aktualempiriske undersogelsesresultater ar

konkrete individer på basis af

subjektvidenskabens individualvidenskabelige kategcrier. Så der er ~lt3å tale om
rent hypoteLi5~ at forsøge at angive en retning for en sådan analyse på bagg:und
af overve~ende teoretiske resultater og den foreliggende empiri. Derfor er ana
lysen også meget almen og abstrakL.
Som Holzkamp (1983, p.344f) efter min opfattelse viser overbevisende så er det
et alment træk ved ~enneskelig handlen overhovedet, at denne aldrig er absolut
'betinget' objektivt i kraft af det menneskelige individs alment antropologiske

Ila

'dobbelte mulighed', altså

'rrih~u'

til at rorholne sig og handle

Lf .t. do;> totalsamfundsrnæ'Ssi.gc processer

~O!'l1

anderlede~

muligheder. Menneskelig handlen

!!::

er således alt,iu I)g 'mele:- al1p fnrJ'ler OP. [or\'101d karakterlseret ved at være

lativt betinget, idet enhver menneskelig handlen, uanset hvor t".:!striktive livs

un2er. alti d udt:-yk for en

betingelser den fClregår

en subjekti.v

fo~holden-sig-til

1

forholdt'n-s.i g-til'. altså

den voldelige handlen aktivt undergraver sin egen basis

D~

må blive stadig mere vanske11g

er de principielt også altid

torståellg~

udtrykk~r

for

~ig

så at sige der"!s

forholdet. Begge

ter kommer således i denne se!vfjenskabets og afmagtens dyadc til at

Som sådan er al menneskelig handlen altså subjektiv funktionel og 'bee.runtlet'.
'beg~unded~1

i

~t;i

p~r_

i ve

jen for sig selv, bliver ikke blot objektivt 'betingede' ofre for restriktive
lige for deres egen stadigt voksende afmagt

handlinger er

hun jo selv medsky:dig i

en aktiv undergravning af sine egne livsinteresser, ligesom IT,ancIen i kra:ft af

livsbetingelsers og forholdemåders afmagt, men

de objektive betingelser og handlemuligheder.

selv såvel son for ::!.ndre. Handlinger-nes begrnndethed

blive~

patschof5 beskrivelser, afs. 3.6.2 •• 3.6.5.)

~t

i

~ktivt med~kyldige

og medansvar

det voldelige forhold,

so~

derved

bryde. Begge parter undergraver således aktivt

på lang sigt deres egen udvikling og intBresser. Dette ma nødvendigvis resulte

SUbjektive moment. Det specifikke subjektive moment ligger således i styrkefor

re i en permanent, kronisk og massiv personlighedsmæssig forstyrrelse og kon

holdet mellem handlingernes betingethed og

~

dere~ begrundeth~d.

Igennem indivi

dets forholden-sig-til sine handlemuligheder cg betingelser arhlarer det sine
subjektive

g~nde

til at handle på denne måde eller anderledes, og derigennem

bliver den givne handlen subjektiv funktionel, i overensterrmelse med individets
C~

interesse, begrundet. Det

3åledes en nødvendig kompatibilitet

~eliem

indi

for begge parters vedkommende, eftersom man ikke konfliktfrit kan hand

le således mod eget bedre vidende.
Det

væ~cntlige

belte

par~doks

og centrale problem der stiller sig i hustrumishandlingens dob
som denne dobbelte konstellation af gensidig

fjend~k~b

og selv_

fjendskab er m.a,o. hvad det er der gør denne særlige form for restriktiv hand_

videts handlen cg dets grunde til at handle saledes. Kategorielt fremhæver Hol z

1eevne subjektiv funktionel og begrundet, eller m.a.o. hvad det er der for at

kamp denne dnbbelthen mp.lJem betingethp-d og begrundethed v.h.a. kategorien

manden og kvinden handler

'subjektive handlegrunde' • scm er den individualvidenskabnelige pendant til

faktisk objektivt skader deres egne og hinandens

~od

bedre vidende og i deres forsøg på at sikre sig
int~resser.

For vi kan ikke på

det samfunds teoretiske begreb 'objektive livsbetingelser', og som er en UhJre

den

central formidlingskategori. som skal fastholde at menneskelig handlen altid

len skulle bestå i et individuelt behov for underk~ste15e. som jo på en måde er

he~

Udviklede baggrund antage at den subjektive funktionalitet i denne hand

er 'begrundet' i livsbetingelserne.

en selvdestruktionsdrift, hvilket jo også implicerer et

Når nu den subjektive funktionalitet i menneskers handlinger er ~iversel. alt

at underkaste andre unJer sig,

alts~

kompl~mentært

behov for

p.n slags destruktionsdrift. idet en sådan

så at menneskelige handlinger altid er begrundet i de objektive betingelser og

antagelse jo er at indbYgge selve irrationaliteten i den menneskelige behovs

subjektets forholden-sig-til dem, begrundet

struktur, hvorved

misser', så

foreko~mer

i dets individuelt-sociale 'præ

den kvindelige og mnndlibe

handlen i det voldelige for

hold jo netop umiddelbart at være i dyb modstrid med at menneSkelige handlinger
er subjektivt runktionelle og
har jo netop bestemt dep
f~rm

beg~undede,

altså i individets interesse. For vi

'ti~~~portunistiske' og p~ssivt-lid€nde

handle

og uen 'utilpassede-opportunistiske og aktivt-aggressive handlefcrm som

en handlen mod egne. såvel som andres interesser, en handlen på bekostning af

Som Holzkamp flere

modsigel~en
~teder

og problemet jo egentlig ikke længere eksisterer.

påpeger og understreger i 'Grundlegung' er den 'dob

belte mulighed'. altså muligheden for al tid at handle anderledes et s.lm<:nt-an
tro901ogisk specifikt menneskeligt-samfunjsmæssigt grundkarakteristika og det
indebærer altså også muligheden af at handle i retning af en begramsning af'
handleevnen Dg dispositionen over egne livsbetingelser gennem afkaldet på at
udvice og kontrollere sine livsbetingelser Dg dermed en decideret handlen mod

egne og annres interesser. (Jvf. afs. 1.8.2, 1.8.4.). Hvordan kan denne handlen

egne interesser. Men som det også understreges i 'Grundlegung' er det den sub

så alligevel være subjektiv funktionel og begrundet? I begge disse hanuleformer

jektvidenskabelige individualvidenskabs eneste 'materiale a priori' at mennesker

er der jo indeholdt hhv. en oassiv-lidende indretten sig på og affinden

~ig

med

bestående magt- cg afhængighedsrelationer og et inadækvat forsøg på et aktivt
aggressivt opgør med udleveretheden til

sådann~

restriktive livsbetingelser, og

dermed er de begge udtryk for en dobbelt handlen mod egne og andres interesser.
Det voldelige

hustrumishandlingsforh~lder

således m,a.c. en dobbelt paradoksal

dyade af selvfjendskab og gensidig fjendskab. Gennem kvindens tilsyneladende
indretten sig på og afSinden sig med den voldelige handlen gennem eftergivenhed
og forSkellige restriktive

te~nikker

og handlestrategier (jvf. Walkers og Kar

p.~50;

ikke 'bevidst kan skade sig selv' (1983,
er som vi har set den vDldelige handlen

~

de-o?portunisti~ke og aktivt-aggrBs~ive,

min understregning); Imidlertid
og specifikt som den 'uti1passe

som en specifik kategori af den restrik

tive hanuleevne. netop en sådan handlen der skader de berørte, endda i en meget
bogst~velig

forstand. så hvori består den subjektive funktionalitet?
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Den subjektive funktionalitet i den kvindelige 'tilpassede-opportunistiske' og
3.9.3.

Vi må

Den

r~striktive

funktionalitet i selvfiendskabets

dy~de.

passivt-lidende indretten sig på og eftergivende accept af mandens voldelige

at bestemme hvori den rentriktivp funktionalitet består i det volde

~or

lige hustrumishandlingsforhold undersDle interessekonstellationen i dette for
hold nærmere, altså undersøge hvilke

i~teresser

parterne i deres

handl~n

inten

handlen, må ses som begrundet i hendes forsøg på ~er1genne~ aL undgå og ~fvæ~_
~

manuen::; voldelige mishandl l i ng på kort sigt. Genner.l e:ftergi venheden s"ger hun

med god grund at forebygge at voldens skal opstå igen. På den måde søger hun at

derer at realisere. Analyserer man denne intpcessekonstellation nærmere på bag

sikre og bevare sit givne niveau af relativ handleevne. at sikre si~ og ovcrle_

grund af vores hidtidige overvejelser og under inddragelse af dele af den fore

~

liggende empiri. så kan vi nå frem til følgende: Mandens voldelige handlen ber

magt- og afhængighedsrelationer. idet mandens fysiske voldsanvendelse kan gå

ud til, at være forsøget på at sikre sig under præmisspr bestående af en høj
grad af ud:everethed

~

til fremmedbestemte livsbetingelser, som følge af en

~(uddannelsesmæssig,

arbejdsmæssig) og personlig resourcemangel, hvilket der

1 et ekstremt truende og usikkert

voldeli~e

mishandlingsforhold byggende på

hen helt og opløse hendes fysiske og psykiske personlige integritet og dermed
resultere i en

tllst~nd

af endnu større grad af udleverethed til indlviduelt_

sociale livsbetingelser hun er ude af stand til at råde over og kontrollere.
m~l

empirisk er noget der tyder på. Gennem den voldelige mish8ndling søger manden

Gennem eftergivenheden og den passive accept af den voldelige handlen fra

at

dens Side, søger hun i gOd tro at opnå en vis minimal kontrol med mandens Vol_

~ikre

en sidste

~est

af handleevne under individuelt-sociale eksistensbetin

gelser SOm han ikke har disposition og kontrol over. I kraft af en indivi&lelt

delige overfald. idet hun med god tror at denne 'taktik' vil kunne afværge trus

socialt truende eksistentiel

len. Den subjektive funktionalitet i denne restriktive eftergivenhed er altså,

verfor

gøre~

liv~sltua1;iol),

han psykisk og materielt

søger gennem den voldelige

som han individuelt er afmægtig o

afh~nglg

mi~handling.

af

~in

kvindelige partner og for

på baqis af objektivt

inad~kvate

betyd

ligesom for mandens vedkommende, a:ment funktionelt begrundet iudleveretheden
til p.n individUel social livssituation, hvor hun ikke disponerer og råder over

ningsstrukturer, at sikre sin basis i familien hhv. parforholdet. at sikre den

hendens relevante livsbetingelser. Mandens voldelige handlen udgør en ekstrem

bestående reat af den truede handleevne og at sikre at den kvindelige part ikke

og perrr,anent trussel mod hende. Men

også forlader ham, idet han i denne mulighed anticiperer en omend endnu større

indrettp.n sig også kan være funktionelt begrunde i en anticipation af at man

grad af udleverethed til og falleren overfor

llvsbeting~lser

Gom

tru~r

med

rn~n

kan ikke udelukke at hendes restriktive

den muligvis ville kunne forlade hende, hvad der yderligere truer hendes rele_
f.~x~

fuldstænuig at desintegrere og opløse hans handleevne. Den subjektive funktiona

tive handle evne , til trods for den voldelige handlen. idet hun

litet i denne

ne med ansvaret for børnene, i en vanskelig social. boligmæssig og økonomisk

rest~iktive

manglende

'utilpassede-opportunlstis~e' og

aktivt_aggressive og

~oldelige

handlen ligger altså for mandens vedkommende dels begrundet i dpn

dls~osition

og kontrol over de relevante betingelser i hans individu

elt sociale livssituation (arbejdsmæSSige, uddannelse forhold. måske har han

står ale_

situation. på kort sigt søger hun således med den restriktive indretten sig
og eftergivenhed overfor volden at opnå at afværge den voldelige handlen i peri
oder, men undergraver derved objektivt sine egne interesser og behov på

længere

psykosociale problemer, alkoholisme etc.) som truer hans handle evne , dels i an

sigt. Idet hun gennem eftergivenheden og håbet om at mande måske vil forbedre

ticipationen af muligheden for at den kvindelige part i denne situation kunne

sig søger hun at sikre sig i de bestående

forlade ham, hvilket yderligere fænomenalt opleves som truende den bestående

ver således selv medskyldie og medansvarlig for sin egen afmægtige situation.

afhænglghed~-

og

magtfo~hold,

mpn bli

relative handleevne. med helt at gå i opløsning. EmpiriSk er der rund som jeg

bliver foruden at være et offer for mandens mishandling også offer for sin egen

mener perger i den retning, det g2lder både resourceteoriens fund. familievolds

handlen på længere sigt. Som følge heraf lever

undersø~elsens

hold 1 en ekstrcnt truende ag

fund og Walkers beskrivelser. jævnfør f.ex. at voldsmanden ofte

~vinden

ang~tskabende

kvinden i det

voldel~gc

for_

livssituation. Den restriktive hand

bryder helt sammen psykisk og socialt - ja endog truer med og gør alvor af at

len er således for

begå selvmord. hvis kvinuen forlader han. Såledps betragtet er mandens afmagts

en handlen på basis af afmagt. At hun ikke bryder ud af det vold~lige forhold

vold mod kvinden både en kompensatorisk og en afnægtig handlen i en fænomenalt

må ses deri, at hun ikke

oplevet social-individuel situation bestående af eksistentiel angst for

perspektiv fænomenalt kan få øje på alternative handlemuligheder som ville kun

ab~olut

~

også det afmægtige forsøg på at imødegå truslen og
sin

umiddplb~ce

personlig desintegration. Den voldelige mishandling er således mandens afmægti

ne overvinde hendes situation og der kan

ge forsøg på. på kort sigt at afværge den permanente angstskabende Og truende

tivation som

individuelt-sociale livssituation. en handlen som imidlertid på længere

~igt

undergraver hans egen basis og interesser og han bliver dermed sit eget offer.

d~ivkraft

socialt-individuelle livssituations

derfo~

ikke opstå en

b~redygtigt

mo

for en handlen i retninE af en udvidelse af hendes kon_

trolog disposition over egne relevante livsbetingelser. Dertil kommer at et
emotionelt beredskab for og handleimpulser i retning af en konfrontation og et

114
bygges et gensidigt forhold af fordrejninger, nis forståelser. mistolk~inger
aktivt opgør med hendeo fysiskp. og psykiske undertrykkelse er ensbetydende

~ed

en anticipation af direkte fysisk voldelige sanktioner fra manden sommagtinstans
og voldsudøver, hvad der

~å

virke i retning af en udskydning og undertrykkelse

af dette emotionelle handleberedskab. Hun underkaster
fattelse, ikke manden voldelige handlen p.g.a.

P.t

~ig

altså, efter min op_

behOV for underkastelse og

sig tilsyneladen p.g.a. et behov for at bevare i det

en sid

~indste

sidste rest af relativ handleevne og kontrol over et minimalt aspekt af henuens
udleverede

situat~on,

på grund af behove Og nødvenuigheden for at sikre

det mindste minimalt indenfor den bestående magt_

o~

~iq

turer bliver stadigt mere indvikleue og

uigennems~l~lige.Det indbyrdes

forhold

bliver stadigL mere præget af mistillid, ambivalens, beregnende, kalkulerende

og manipulerende handle- og ko~munikationsformer. For begge parter består så
ledes en subjektiv nødvendighed af at afklare egne handlegrunde som en forud

er ikke symbiotisk emotionelt bundet til manden herigennem, tværtimod, hun un
dp.rkas~er

af egne og hinandens subjektive handlegrunde og de subjektive bct,dningsstrUk

i

afhængighedskonstellation.

sætning for at bryde denne afmagtens Og selVfjenuskabet dyade.
Den forstyrrede intentionalitet og u_tydeligheden i handlegrundene savel som
den karakteriserede handlen mod bedre vidende og det objektive selvfjendskab
må derfor nødvendigvis søger elimineret fra bevidstheden, d.v.s. gøres ubevidst
i et eller andet omfang, eftersom mennesker ikke

~

kan handle mod egne

Henoes underkstelse er kun tilsyneladende, C.v.s. det er underkastelse under

interesser og skade sig selv. Og jeg tror afgjort at der er et

m~ndens

element af noget ubevidst i det voldelige hustrumishandllingsforhold, som er

voldelige handlen udfra de præmisser, at fra hendes individuelt-sociale

livsperspektiv er den eksisterende afhængigheds- og magtrelation praktisk
uforanderlig. Hendes handlen er således

funktio~elt

t~lt

begrwndet i at få dp.t bed

ste ud af det man allerede har, selvom det er subjektivt og objektivt

elendig~,

idet hun ikke ved hvad hun får.

betydnin~sfUldt

særdeles vasentligt for at et sådan forhold kan vlive ved at bestå. Det fremgår
da også af både Walkers og Karpatschofs beskrivelser, at både manden og kvinden
iværksætter forskellige kognitive og emotionelle forvaltnings-, omtolknings- og
bearbejdningsmekanismer, som er karakteritiske for den restriktive 'tydende'
tænkning og restriktive emotionalitet. En sådan interpersonel relation beståen

3.8.4.

Intentionaliteten i manden og kvindens restriKtive hHndlen i
i

5elvfjcnd~kabet

dyade; Kognitionen og emotionaliteten;

de

af en

som søges
Er

mande~s voldelig~

handlen med dens objektive

ha~dlen

mod egne :nteresser,

per~anent.
afv~rget

altså gennem dette

trussel mod handleevnen og objektive

interessemodsætni~ger

gennem en restriktiv handlen mod egne og andres interesser,
do~belte

fjendskab og selvfjendskab. vil kræve en permanent

og dermed selvfjendskab og kvindens eftergivende handlen og deri indeholdte

psykodynarniks forvaltning og regulation og indre pEykisk bp.arbejdning, i retning

selvfjenskab på læbgere sigt bevidst intenderet?

af omtolkning, rationalisering og ~ordrejning af de faktisk forhold og de sub

Jeg tror, at eftersom både

manden og kvinden i selvfjendskabet dyade kortsigtet handler

b~grundet

i den

betydning at de søger at sikre sIg unuer de bestnende frp.nmedbestemte magt- og

jektive handlegrunde. således at den i virekeligheden restrikt:ve og selvfjendt
lige og fjendtlige handlen fænomenalt tager sig ud begrundet, 'forståelig' og

afhængighedsreldtioner i deres individuelle-sociale livssituationer, men dermed

rationel ~d for personen. Emotionaliteten bliver dominer~t af nngot- og skyld

Eom vist skader sig selv på længere sigt, så må denne handlen være en handlen

følelser, mindreværd, dårlig samvittighed og depressive følelser over at man

mod bedre vidence nødvendigvis resultere i, at deres egne forskellige

~

solgte ud af egne vitale interesser, handlede mod bedre vidende. For kvindens

grunde og intentionaliteten i disse bliver u-tydelige, tve-tydige, dobbelt-tydi

vedkommende dels som resultat af selve voldens psykiske virkninger, men også

ge etc. Intentionalitetn i

som resultat af den restriktive handlen selvfjendskab. For mandens vedkommende

hinanc~en

hed og

bliver ikke til at

~istillid.

partern~s

~t:ole

h~dlinger

i

rel~tion

til sig selv og til

på. den resulterer i en permanent mistænksom

fordi de subjektive betydningstrukturer

bl~ver

modsigelses

fyldte, uigennemskuelige og oaradokse, både for personen selv og indbyrdes, det
bliver stadigt vanskeligere at udrede de indviklede handlegrunde gennem kommu
nikative

ha~dlinger.

Selve kOITlInunikationen mellem parterne bliver præget af

tOlkninger og mie tolkninger, fordrejninger af motiver etc.
Det fremgår også af Walker og Karpatschofs

e~piriske

undersøgelser, at mændene

som følge af ansvarligheden for den voldelige handlen der jo ikke kan rorsvares
under nogen omstændigheder og sum følge af hanS selvfjendskab. Efterhånden vil
disse restriktive måder at forholde-sig på i det voldelige forhold muligvis
Eætte sig igennem 'automatisk', udenom personernes bevidste kontrol som ubevid
~te

dynamisk forvaltede processer som forløber i 3. pp.rson, d.v.s. der resulte

rer en egentlig pSYkisk symptomdannelse med sin ~gen interpersonelle Og ideo
synkratiske personlige logik og dynamik.

ofte efter selve voldsepisoden erklærer at de ikke var klar over hvad der egent

Den subjektive funktionalitet og paradoksale forvaltning af ~anden og kvindens

lig foregik, at de ikke forstår sig selv, hvorfor de kunne handl P. 5åledes (Jvf.

monsigelsesfyldte handlen i form af en 'tilpasset-opportunistisk' og passivt

afs. 3.6.2.). Også

d~

mishandlede kvinder erklærer efter års mishandling, at

de ikke forstår hvad der fik dem til at blive i det voldelige forhold. Der op

lidende og en 'utilpasset-opportunistisk' og aktivt-aggressiv ha~dlen, er sa
ledes i hustrumishandlingens dyade af afmagt ug selvfjendskah forsøgt begrun
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deres objektive individuelt-sociale livsbetingelser og deres subjektive gri
ben og forholden-sig til disse

liv~betingelscr.

En yderligp're nuancering af

denne særlige handel form særlige logik som en specifik form for restriktiv
handlen ville forudsætte en mere onfattende inddragelse af aktualempirisk un
dersøgelsesmateriale.

Jørn Graabæk Nielsen

~~~~

Og dog, nar alt er tænkt og sagt,
dominerer hjertet stadig hovedet;
vi må stauig tro på det, vi håber,
og tage imod det, der gives os.
Vi må stadig tro, for vi håber $tadig,
at det der tillidsfuldt er påbegyndt,
vil blive fuldbragt, ikke tilintetgjort,
i en verden med større udfoldelsesmuligheder.
Mit barn, vi må stadig tro,
IH1r vi sammen ser det rigere liv,
at der dog vil vise sig nogle virkelige resultater
af det vi er tilsammen, her.
A.H. Clough,
1969. p. 422.

~Poem',

1849. Citeret efter John Fowles,
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